Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ

Příloha zápisu

Výpis usnesení z 65. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 4. 4. 2019
Program:
1. Žádost HZS JčK o posunutí realizace projektu „Tábor - přístavba pro garážová stání a zázemí“
Usnesení 391/2019/RK-65
2. Změna financování a rozpočtu projektu JCCR „Vltava etapa 1“
Usnesení 392/2019/RK-65
3. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
České Budějovice, a.s.
Usnesení 393/2019/RK-65
4. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Český Krumlov, a.s.
Usnesení 394/2019/RK-65
5. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Dačice, a.s.
Usnesení 395/2019/RK-65
6. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení 396/2019/RK-65
7. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Písek, a.s.
Usnesení 397/2019/RK-65
8. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Prachatice, a.s.
Usnesení 398/2019/RK-65
9. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s.
Usnesení 399/2019/RK-65
10. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Tábor, a.s.
Usnesení 400/2019/RK-65
11. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Jihočeské
nemocnice, a.s.
Usnesení 401/2019/RK-65
12. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní společnosti
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení 402/2019/RK-65
13. Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2019
Usnesení 403/2019/RK-65
14. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé
podnikatele v Jihočeském kraji
Usnesení 404/2019/RK-65
15. Přeložka silnice II/157 obchvat Srubce a Přeložka silnice II/156 a II/157 6. etapa - prodloužení termínu dodatek smlouvy
Usnesení 405/2019/RK-65
16. Přestavba V. oddělení Libníč - vícepráce, méněpráce
Usnesení 406/2019/RK-65
17. Smlouva o finančním narovnání - „ZTV Besednice v k.ú. Besednice“, zásah v době udržitelnosti do
projektu P8A financovaného z Regionálního operačního programu za programové období 2007-2013
Usnesení 407/2019/RK-65
18. „Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice“ – vícepráce – dodatek smlouvy č. 2
Usnesení 408/2019/RK-65
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19. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka Zpracování projektové dokumentace „Přeložka silnice II/137 v
úseku Slapy“ ve stupni DSP, PDPS, koordinátor BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při provádění
stavby
Usnesení 409/2019/RK-65
20. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Bezpečnostní opatření na silnicích II. třídy – 70. výzva – 2.
část projektu“
Usnesení 410/2019/RK-65
21. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava silnice III/14539, část Husovy třídy Č. Budějovice“
Usnesení 411/2019/RK-65
22. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava silnice II/603 Veselí nad Lužnicí“
Usnesení 412/2019/RK-65
23. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Přístřešky na mechanizaci v areálu SÚS JčK závodu Písek“
Usnesení 413/2019/RK-65
24. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1555-1 v Lomnici nad Lužnicí“
Usnesení 414/2019/RK-65
25. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy WC objektu G – starého internátu“ (SOŠE a
COP Hluboká nad Vltavou)
Usnesení 415/2019/RK-65
26. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava silnice II/157 Dobrovodská ulice“
Usnesení 416/2019/RK-65
27. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „SPŠ Tábor – školní dílny rekonstrukce výdejny“
Usnesení 417/2019/RK-65
28. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 2. etapa“
Usnesení 418/2019/RK-65
29. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Most ev. č. 143 -012 a nový most na silnici III/14326 – Nové
Homole“
Usnesení 419/2019/RK-65
30. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Výměna tepelných čerpadel“ (Domov pro seniory Stachy-Kůsov)
Usnesení 420/2019/RK-65
31. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Modernizace školní kuchyně - Gymnázium Týn nad Vltavou na p. č.
149 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“
Usnesení 421/2019/RK-65
32. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava sociálních prostor 4. a 10. oddělení“ (DOZP Osek)
Usnesení 422/2019/RK-65
33. Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Multifunkční centrum zájmového vzdělávání“- DDM Český Krumlov
Usnesení 423/2019/RK-65
34. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Český Krumlov, ul. Rožmberská - řešení odvodnění silnice III/1571“
Usnesení 424/2019/RK-65
35. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/15811 Malonty - Radčice“
Usnesení 425/2019/RK-65
36. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Územní studie krajiny Jihočeského kraje“
Usnesení 426/2019/RK-65
37. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka automobilové techniky pro údržbu komunikací“
Usnesení 427/2019/RK-65
38. Zrušení usnesení č. 37/2018/ZK-11 a schválení realizace a financování projektu „Optimalization of Natura
2000 sites managament delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia“
Usnesení 428/2019/RK-65
39. Individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na vybrané akce dotační politiky Jihočeského kraje
v oblasti kultury
Usnesení 429/2019/RK-65
40. Přihlášení Jihočeského kraje k projektu Má vlast cestami proměn
Usnesení 430/2019/RK-65
41. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování
nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí
Usnesení 431/2019/RK-65
42. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování
nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ technická a obchodní, Dačice
Usnesení 432/2019/RK-65
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43. Realizace projektů předkládaných do OPŽP a jejich kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z
rozpočtu Jihočeského kraje - GY, SOŠE a SOU, Kaplice
Usnesení 433/2019/RK-65
44. Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2020 – SŠ Kaplice
Usnesení 434/2019/RK-65
45. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení 435/2019/RK-65
46. Personální záležitosti školství - návrh přiznání odměny a změna platové třídy
Usnesení 436/2019/RK-65
47. Realizace projektu „Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ předkládaného do
Operačního programu potravinové a materiální pomoci
Usnesení 437/2019/RK-65
48. Výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na železnici přímým
zadáním - Dohoda o kompenzaci nákladů spojených se zajištěním kapacity dráhy pro jízdní řád
2019/2020
Usnesení 438/2019/RK-65
49. Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje na
rok 2019
Usnesení 439/2019/RK-65
50. Prodej nadbytečných zásob obalované drtě u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení 440/2019/RK-65
51. Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018 ve zřizovaných organizacích a Krajském úřadu
Jihočeského kraje
Usnesení 441/2019/RK-65
52. Koupě stavební parcely KN č. 516 v k. ú. Prachatice pro Domov seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích
Usnesení 442/2019/RK-65
53. Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Holašovice
Usnesení 443/2019/RK-65
54. Souhlas vlastníka s návrhem pozemkové úpravy v k. ú. Rataje u Bechyně
Usnesení 444/2019/RK-65
55. Darování movitých věcí Jihočeského kraje Krajskému vojenskému velitelství České Budějovice
Usnesení 445/2019/RK-65
56. Zrušení usnesení č. 355/2018/RK-36 a uzavření dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 0503007015 s HVP
Usnesení 446/2019/RK-65
57. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 447/2019/RK-65

*****
K bodu: Žádost HZS JčK o posunutí realizace projektu „Tábor - přístavba pro garážová stání a zázemí“
Usnesení č. 391/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje o změnu termínu dokončení stavby „Tábor –
přístavba pro garážová stání a zázemí“ na územním odboru HZS JčK – požární stanice v Táboře;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. změnu termínu dokončení stavby „Tábor – přístavba pro garážová stání a zázemí“ na územním odboru
HZS JčK – požární stanice v Táboře do 31. 5. 2019,
2. Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě SDO/KHEJ/066/18 o poskytnutí individuální investiční dotace
příjemci ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ve znění přílohy č. 1 návrhu
č. 473/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit žádost o změnu termínu dokončení stavby „Tábor – přístavba
pro garážová stání a zázemí“ na územním odboru HZS JčK – požární stanice v Táboře zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 11. 04. 2019
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K bodu: Změna financování a rozpočtu projektu JCCR „Vltava etapa 1“
Usnesení č. 392/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informace o stavu žádosti o dotaci Jihočeské centrály cestovního ruchu p. o., IČO 72053127 na projekt
„Vltava – etapa 1“ podaného do programu Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech;
II. mění
usnesení č. 1049/2018/RK-47 ze dne 30. 8. 2018 v části I. odst. 2., tak, že text se nahrazuje takto:
2. kofinancování projektu „Vltava etapa 1“ ve výši max. 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu pro
Jihočeský kraj, tj. max. 3 570 000,00 Kč;
III. schvaluje
navýšení rozpočtu Jihočeské centrály cestovního ruchu o 1 067 002,74 Kč v důsledku krácení financování
projektu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj České republiky;
IV. ukládá
Ing. Jaromíru Poláškovi, řediteli Jihočeské centrály cestovního ruchu,
1. odmítnout návrh MMR na Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
2. realizovat projekt v zúženém rozsahu dle dostupných finančních prostředků.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení č. 393/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., navržené zástupce kraje
1. MUDr. Ing. Michala Šnorka, Ph.D., s účinností ke dni 5. 4. 2019,
2. Ing. Michala Čarvaše, MBA, s účinností ke dni 11. 6. 2019;
II. schvaluje
smlouvy o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
ve znění příloh návrhu č. 452/RK/19;
III. ukládá
MUDr. Zuzaně Roithové, MBA, členovi představenstva, uzavřít schválené smlouvy o výkonu funkce člena
představenstva obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., dle části II. usnesení.
T: 4. 5. 2019

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení č. 394/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
IČO 26095149, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., navrženého zástupce kraje
Ing. Michala Čarvaše, MBA, s účinností ke dni 11. 6. 2019;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
ve znění přílohy návrhu č. 453/RK/19;
III. ukládá
MUDr. Jindřichu Floriánovi, předsedovi představenstva, uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce člena
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., dle části II. usnesení.
T: 4. 5. 2019
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení č. 395/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., navrženého zástupce kraje
Ing. Michala Čarvaše, MBA, s účinností ke dni 11. 11. 2019;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., ve znění
přílohy návrhu č. 454/RK/19;
III. ukládá
MUDr. Miroslavě Člupkové, MBA, LL.M., předsedovi představenstva, uzavřít schválenou smlouvu o výkonu
funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., dle části II. usnesení.
T: 4. 9. 2019

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 396/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I.
volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., navrženého zástupce
kraje Ing. Michala Čarvaše, MBA, s účinností ke dni 11. 6. 2019;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
ve znění přílohy návrhu č. 455/RK/19;
III. ukládá
Ing. Miroslavu Janovskému, předsedovi představenstva, uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce člena
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., dle části II. usnesení.
T: 4. 5. 2019

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení č. 397/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., navrženého zástupce kraje
Ing. Michala Čarvaše, MBA, s účinností ke dni 11. 6. 2019;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., ve znění
přílohy návrhu č. 456/RK/19;
III. ukládá
MUDr. Jiřímu Holanovi, MBA, předsedovi představenstva, uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce
člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., dle části II. usnesení.
T: 4. 5. 2019
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení č. 398/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I.
volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., navrženého zástupce kraje
Ing. Michala Čarvaše, MBA, s účinností ke dni 11. 6. 2019;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., ve znění
přílohy návrhu č. 457/RK/19;
III. ukládá
MUDr. Františkovi Stráskému, členovi představenstva, uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce člena
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., dle části II. usnesení.
T: 4. 5. 2019

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 399/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I.
volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., navrženého zástupce kraje
Ing. Michala Čarvaše, MBA, s účinností ke dni 11. 6. 2019;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., ve znění
přílohy návrhu č. 458/RK/19;
III. ukládá
MUDr. Bc. Tomáši Fialovi, MBA, předsedovi představenstva, uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce
člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., dle části II. usnesení.
T: 4. 5. 2019

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení č. 400/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a. s., IČO 26095203,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., navrženého zástupce kraje
Ing. Michala Čarvaše, MBA, s účinností ke dni 11. 6. 2019;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., ve znění
přílohy návrhu č. 459/RK/19;
III. ukládá
Ing. Ivu Houškovi, MBA, předsedovi představenstva, uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce člena
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., dle části II. usnesení.
T: 4. 5. 2019
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Jihočeské nemocnice, a.s.
Usnesení č. 401/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I.
volí
členem představenstva obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., navrženého zástupce kraje
Ing. Michala Čarvaše, MBA, s účinností ke dni 11. 6. 2019;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., ve znění
přílohy návrhu č. 460/RK/19;
III. ukládá
MUDr. Zuzaně Roithové, MBA, předsedovi představenstva, uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce
člena představenstva obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., dle části II. usnesení.
T: 4. 5. 2019

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní
společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení č. 402/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
1. Kolektivní smlouvu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., na období 1. 3. 2019 – 29. 2. 2020, ve znění
přílohy č. 1 návrhu č. 451/RK/19,
2. souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, ve znění přílohy
č. 2 návrhu č. 451/RK/19.

K bodu: Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2019
Usnesení č. 403/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
1. s návrhem pravidel „Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019“ dle
přílohy návrhu č. 401/RK/19 s alokací 42 701 408,95 Kč,
2. s odlišným postupem v rámci „Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019“
mimo směrnici SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit pravidla „Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019“,
2. vyhlásit „Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2019“ s termínem zveřejnění
programu dne 12. 04. 2019 a s termínem pro podávání žádostí od 13. 05. 2019 do 22. 05. 2019 do 12.00
hodin,
3. schválit odlišný postup v rámci „Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok
2019“ mimo směrnici SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory;
III. jmenuje
Hodnotící komisi Jihočeského kraje pro „Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok
2019“ ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky – předseda komise,
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje,
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
Ing. Andrea Nádravská, členka zastupitelstva kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
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Mgr. Tomáš Chovanec, člen komise pro zdravotnictví a sociální péči,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje;
IV. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 04. 2019

K bodu: Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé
podnikatele v Jihočeském kraji
Usnesení č. 404/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh Dodatku č. 8 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé
podnikatele v Jihočeském kraji;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 8 dle části I. usnesení;
III. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstku hejtmanky, předložit návrh dodatku zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Přeložka silnice II/157 obchvat Srubce a Přeložka silnice II/156 a II/157 6. etapa - prodloužení
termínu - dodatek smlouvy
Usnesení č. 405/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
prodloužení termínu plnění projektových prací k „Přeložce silnice II/157 obchvat Srubce“ a „Přeložka silnice
II/156 a II/157 6. etapa“ včetně návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1
návrhu 470/RK/19;
II. schvaluje
1. prodloužení termínu o 60 kalendářních dnů od vydání úplného znění po vydání Změny č. 2 Územního
plánu Srubce
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi JK a sdružením AFSAG- Srubec – vedoucí
společník AF- CITYPLAN s.r.o., IČO 47507218 ve znění přílohy č. 1 návrhu 470/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy se sdružením
AFSAG - Srubec – vedoucí společník AF-CITYPLAN s.r.o., hejtmance k popisu.
T: 17. 4. 2019

K bodu: Přestavba V. oddělení Libníč - vícepráce, méněpráce
Usnesení č. 406/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Přestavba V. oddělení Libníč“ uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně
návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh návrhu č. 471/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a jejich příloh č. 1 návrhu 471/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou
Vidox s.r.o., U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, IČO 25160168, ve znění podle přílohy č. 2
návrhu 471/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
VIDOX s.r.o., dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T.: do 2. 5. 2019
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K bodu: Smlouva o finančním narovnání - „ZTV Besednice v k.ú. Besednice“, zásah v době udržitelnosti do
projektu P8A financovaného z Regionálního operačního programu za programové období 2007-2013
Usnesení č. 407/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
smlouvu o finančním narovnání mezi Jihočeským krajem a Městysem Besednice, který je přílohou návrhu
č. 468/RK/19;
II. schvaluje
uzavření smlouvy o finančním narovnání ve věci „ZTV Besednice v k.ú. Besednice“ mezi Jihočeským krajem
a Městysem Besednice;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o finančním narovnání
hejtmance kraje k podpisu.
T: 10. 05. 2019

K bodu: „Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice“ – vícepráce – dodatek smlouvy č. 2
Usnesení č. 408/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce na akci „Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice“, uvedené ve změnovém listu č. 1, dle
důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 477/RK/19 - v celkové výši dodatečných stavebních prací
1 602 801,50 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 477/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO 70971641, a zhotovitelem stavby firmou
PORR, a. s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 43005560;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, uzavřít dodatek č. 2
smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka Zpracování projektové dokumentace „Přeložka silnice
II/137 v úseku Slapy“ ve stupni DSP, PDPS, koordinátor BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při
provádění stavby
Usnesení č. 409/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a protokoly o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 388/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem
Zpracování projektové dokumentace „Přeložka silnice II/137 v úseku Slapy“ ve stupni DSP, PDPS,
koordinátor BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při provádění stavby konané v režimu otevřeného
nadlimitního řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci Zpracování projektové dokumentace „Přeložka silnice II/137
v úseku Slapy“ ve stupni DSP, PDPS, koordinátor BOZP ve fázi přípravy a autorský dozor při provádění
stavby:
název společnosti: SAGASTA s. r. o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555
za cenu nejvýše přípustnou 7 890 000,00 Kč bez DPH, 9 546 900,00 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 5/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
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1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky Zpracování projektové dokumentace
„Přeložka silnice II/137 v úseku Slapy“ ve stupni DSP, PDPS, koordinátor BOZP ve fázi přípravy a autorský
dozor při provádění stavby,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Bezpečnostní opatření na silnicích II. třídy – 70. výzva –
2. část projektu“
Usnesení č. 410/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 450/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Bezpečnostní opatření na silnicích II. třídy – 70. výzva – 2. část projektu“ konané v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Bezpečnostní opatření na silnicích II. třídy – 70. výzva –
2. část projektu“:
název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
za cenu nejvýše přípustnou 9 456 103,09 Kč bez DPH, 11 441 884,74 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 238/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Bezpečnostní opatření na silnicích II. třídy
– 70. výzva – 2. část projektu“
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava silnice III/14539, část Husovy třídy Č.
Budějovice“
Usnesení č. 411/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 464/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Oprava silnice III/14539, část Husovy třídy Č. Budějovice“, konané v režimu
veřejné zakázky malého rozsahu, za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Oprava silnice III/14539, část Husovy třídy Č. Budějovice“:
název společnosti: EUROVIA CS, a. s.
se sídlem:
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:
45274924
za cenu nejvýše přípustnou 4 964 806,36 Kč bez DPH, 6 007 415,70 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
a) název společnosti: STRABAG, a. s.
se sídlem:
Na Bělidle 198/21, 150 000 Praha 5
IČO:
60838744
za cenu nejvýše přípustnou 5 060 714,75 Kč bez DPH, 6 123 464,85 Kč vč. DPH,
b) název společnosti: SWIETELSKY stavební, s. r. o.
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
a cenu nejvýše přípustnou 5 149 273,78 Kč bez DPH, 6 230 621,27 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641
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1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Oprava silnice III/14539, část Husovy třídy Č. Budějovice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava silnice II/603 Veselí nad Lužnicí“
Usnesení č. 412/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 465/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Oprava silnice II/603 Veselí nad Lužnicí“, konané v režimu veřejné zakázky
malého rozsahu, za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Oprava silnice II/603 Veselí nad Lužnicí“:
název společnosti: SaM silnice a mosty, a. s.
se sídlem:
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO:
25018094
za cenu nejvýše přípustnou 4 850 000,20 Kč bez DPH, 5 868 500,24 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
a) název společnosti: PORR, a. s.
se sídlem:
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO:
43005560
za cenu nejvýše přípustnou 5 085 998,08 Kč bez DPH, 6 154 057,68 Kč vč. DPH,
b) název společnosti: STRABAG, a. s.
se sídlem:
Na Bělidle 198/21, 150 000 Praha 5
IČO:
60838744
za cenu nejvýše přípustnou 5 113 313,39 Kč bez DPH, 6 187 109,20 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Oprava silnice II/603 Veselí nad Lužnicí“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Přístřešky na mechanizaci v areálu SÚS JčK závodu
Písek“
Usnesení č. 413/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 466/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Přístřešky na mechanizaci v areálu SÚS JčK závodu Písek“, konané v režimu
veřejné zakázky malého rozsahu, za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Přístřešky na mechanizaci v areálu SÚS JčK závodu Písek“
na základě práva zadavatele vyhrazeného v zadávací dokumentaci čl. 13. odst. 1., protože se v průběhu
zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, konkrétně ve lhůtě pro podání nabídek nebyly
podány žádné nabídky, proto nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, zajistit všechny
potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Přístřešky na mechanizaci
v areálu SÚS JčK závodu Písek“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1555-1 v Lomnici nad Lužnicí“
Usnesení č. 414/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 485/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 1555-1 v Lomnici nad Lužnicí“ konané v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 1555-1 v Lomnici nad Lužnicí“:
název společnosti: HOCHTIEF CZ a. s.
se sídlem: Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 46678468
za cenu nejvýše přípustnou 5 843 615,57 Kč bez DPH, 7 070 774,84 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti: SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO: 25018094
za cenu nejvýše přípustnou 6 086 215,65 Kč bez DPH, 7 364 320,94 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 217/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Most ev. č. 1555-1 v Lomnici nad Lužnicí“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy WC objektu G – starého internátu“
(SOŠE a COP Hluboká nad Vltavou)
Usnesení č. 415/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení a hodnocení nabídek uvedené v přílohách
č. 1 - 2 k návrhu č. 486/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy WC objektu G –
starého internátu“ konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Stavební úpravy WC objektu G – starého internátu“:
název společnosti: Roman Kučera
se sídlem: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice
IČO: 60823020
za cenu nejvýše přípustnou 3 659 500,00 Kč bez DPH, 4 427 995,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s r. o.
se sídlem: Ostrov 38, 383 01 Prachatice
IČO: 41879236
za cenu nejvýše přípustnou 3 752 888,49 Kč bez DPH, 4 540 995,07 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: DEMOSTAV, spol. s r. o.
se sídlem: Mánesova 853, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČO: 46678573
za cenu nejvýše přípustnou 3 930 232,75 Kč bez DPH, 4 755 581,63 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Pavlu Zasadilovi, řediteli Střední odborné škole elektrotechnické, Centra odborné přípravy, Hluboká nad
Vltavou, Zvolenovská 537, IČO 00513156:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na akci „Stavební úpravy WC objektu G – starého internátu“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava silnice II/157 Dobrovodská ulice“
Usnesení č. 416/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 487/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Oprava silnice II/157 Dobrovodská ulice“, konané v režimu veřejné zakázky
malého rozsahu, za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Oprava silnice II/157 Dobrovodská ulice“:
název společnosti: STRABAG, a. s.
se sídlem:
Na Bělidle 198/21, 150 000 Praha 5
IČO:
60838744
za cenu nejvýše přípustnou 3 598 647,37 Kč bez DPH, 4 354 363,32 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
a) název společnosti: COLAS CZ, a. s.
se sídlem:
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO:
26177005
za cenu nejvýše přípustnou 3 603 680,07 Kč bez DPH, 4 360 452,88 Kč vč. DPH,
b) název společnosti: EUROVIA CS, a. s.
se sídlem:
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:
45274924
a cenu nejvýše přípustnou 3 633 132,18 Kč bez DPH, 4 396 089,94 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Oprava silnice II/157 Dobrovodská ulice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „SPŠ Tábor – školní dílny rekonstrukce výdejny“
Usnesení č. 417/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení hodnocení nabídek uvedené v přílohách č.
1 - 2 k návrhu č. 494/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „SPŠ Tábor – školní dílny rekonstrukce
výdejny“ konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „SPŠ Tábor – školní dílny rekonstrukce výdejny“:
název společnosti: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s r.o.
se sídlem: Ostrov 38, 383 01 Prachatice
IČO: 41879236
za cenu nejvýše přípustnou 1 545 230,09 Kč bez DPH, 1 869 728,41 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost uzavření smlouvy:
název společnosti: DV stav s.r.o.
se sídlem: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice
IČO: 28142551,
za cenu nejvýše přípustnou 1 688 515,59 Kč bez DPH, 2 043 103,86 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Marcelu Gausemu, řediteli Střední průmyslové školy strojní a stavební, Tábor, IČO 60061863:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „SPŠ Tábor – školní dílny rekonstrukce výdejny“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 2. etapa“
Usnesení č. 418/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 498/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 2. etapa“, konané v režimu
otevřeného podlimitního řízení, za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 2. etapa“:
název společnosti:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.
se sídlem:
Mlýnská 388, 602 00 Brno
IČO:
25317628
za nejvýše přípustnou cenu celkem za provedení díla ve výši 53 481 327,00 Kč bez DPH, 64 712 405,67 Kč
vč. DPH, a za nejvýše přípustnou cenu pro uzavření smlouvy mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje a dodavatelem ve výši 2 668 870,00 Kč bez DPH, tj. 3 229 333,00 Kč vč. DPH
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
a) název společnosti: PL BEKO, s. r. o.
se sídlem:
Olší 20, 391 61 Opařany
IČO:
28076826
za nejvýše přípustnou cenu celkem za provedení díla ve výši 55 555 521,00 Kč bez DPH, 67 222 180,41 Kč
vč. DPH, a za nejvýše přípustnou cenu pro uzavření smlouvy mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje a dodavatelem ve výši 2 698 164,00 Kč bez DPH, tj. 3 264 778,00 Kč vč. DPH
b) název společnosti: STRABAG, a. s.
se sídlem:
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
IČO:
60838744
za nejvýše přípustnou cenu celkem za provedení díla ve výši 58 204 644,00 Kč bez DPH, 70 427 619,24 Kč
vč. DPH, a za nejvýše přípustnou cenu pro uzavření smlouvy mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje a dodavatelem ve výši 2 855 611,00 Kč bez DPH, tj. 3 455 288,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO: 70971641:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Stavební úpravy Budějovické ulice
v Táboře - 2. etapa“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Most ev. č. 143 -012 a nový most na silnici III/14326 –
Nové Homole“
Usnesení č. 419/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a zprávu o hodnocení nabídek uvedené v příloze č. 1 k
návrhu č. 502/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 143 -012 a nový most na silnici
III/14326 – Nové Homole“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 143 -012 a nový most na silnici III/14326 – Nové
Homole“:
název společnosti: METROSTAV, a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
za nejvýše přípustnou cenu celkem za provedení díla ve výši 13 596 330,98 Kč bez DPH, tj. 16 451 560,49
Kč vč. DPH, a za nejvýše přípustnou cenu pro uzavření smlouvy mezi Jihočeským krajem
a dodavatelem ve výši 10 599 970,42 Kč bez DPH, tj. 12 825 964,20 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 3 k návrhu č. 151/RK/19;
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III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Most ev. č. 143 -012 a nový most na silnici
III/14326 – Nové Homole“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Výměna tepelných čerpadel“ (Domov pro seniory Stachy-Kůsov)
Usnesení č. 420/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 384/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna tepelných čerpadel“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domovu pro seniory Stachy-Kůsov, IČO 00477095, jakožto zadavateli, jmenovat komisi
pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele na akci „Výměna tepelných
čerpadel“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje
2) Ladislav Gál, ředitel DPS Stachy-Kůsov
Markéta Randáková, pracovník DPS Stachy-Kůsov
3) Ing. Jaroslav Kovárna, pracovník DPS Stachy-Kůsov
Libor Minář, pracovník DPS Stachy-Kůsov
4) Jiří Medek, technický dozor investora
Ing. Hana Váchová, pracovník DPS Stachy-Kůsov
5) Ing. Jana Holická, OSOV KÚ
Mgr. Pavla Doubková, OSOV KÚ
6) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ,
2. Ladislavu Gálovi, řediteli Domova pro seniory Stachy-Kůsov, IČO 00477095, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Modernizace školní kuchyně - Gymnázium Týn nad Vltavou na
p. č. 149 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“
Usnesení č. 421/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 387/RK/19 a
jeho příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Modernizace školní kuchyně – Gymnázium Týn nad Vltavou na p. č. st. 149 v k. ú.
Hněvkovice u Týna nad Vltavou“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Gymnáziu, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13, IČO 60076062, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi na výběr dodavatele „Modernizace školní kuchyně – Gymnázium Týn nad Vltavou na p. č.
st. 149 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č.
387/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje
2) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
15
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

3) Mgr. Milan Šnorek, ředitel školy
Mgr. Ivana Hošková, učitelka školy
4) Mgr. Monika Kneslíková, zástupkyně ředitele
Jana Ratajová, ekonomka školy
5) Ing. Vladimír Filip, oddělení školství OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení školství OŠMT KÚ
6) Ing. Vladimír Hruška, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Mgr. Milanu Šnorkovi, řediteli Gymnázia, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13, IČO 60076062 zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava sociálních prostor 4. a 10. oddělení“ (DOZP Osek)
Usnesení č. 422/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 448/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava sociálních
prostor 4. a 10. oddělení“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domovu pro osoby se zdravotním postižením Osek, IČO 70871795, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Oprava
sociálních prostor 4. a 10. oddělení“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
2) Mgr. Pavla Doubková, vedoucí OSOV KÚ
Ing. Jana Holická, vedoucí odd. kontroly a financování OSOV KÚ
3) Mgr. Jan Hájek, ředitel DOZP Osek
Zdeňka Štrosová, vedoucí ekonomicko-technického úseku DOZP Osek
4) Ing. Jan Basík, odd. realizace investic a přípravy projektů OVZI KÚ
Petra Řimnáčová, odd. realizace investic a přípravy projektů OVZI KÚ
5) Ing. Klára Tejmlová, odd. realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, odd. realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Mgr. Janu Hájkovi, řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Multifunkční centrum zájmového vzdělávání“- DDM Český
Krumlov
Usnesení č. 423/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 435/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Multifunkční centrum zájmového vzdělávání“;
III. ukládá
z titulu zřizovatele Domu dětí a mládeže Český Krumlov, IČO 00665711, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi:
1. pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Multifunkční centrum zájmového vzdělávání“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 435/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Jakub Pich, ředitel DDM
Petr Špatný, Dipl. um., vedoucí pobočky Kaplice
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2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. na výběr dodavatele na akci „Multifunkční centrum zájmového vzdělávání“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 435/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady
2) Mgr. Jakub Pich, ředitel DDM
Petr Špatný, Dipl. um., vedoucí pobočky Kaplice
3) Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI JčK
4) Mgr. Marie Smeykalová, zástupce ředitele
Jana Talířová, ekonomka
5) Bc. Hana Burcevová, DiS.,OŠMT
Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT;
3. Mgr. Jakubu Pichovi, řediteli Domu dětí a mládeže Český Krumlov, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Český Krumlov, ul. Rožmberská - řešení odvodnění silnice
III/1571“
Usnesení č. 424/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 434/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Český Krumlov, ul. Rožmberská – řešení odvodnění silnice III/1571“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Český Krumlov, ul. Rožmberská – řešení odvodnění silnice III/1571“ pověřenou
všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 434/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmana
2) Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru, ODSH KÚ
Ing. Jan Vácha, ODSH KÚ
3) Bc. Milan Veleba, ODSH KÚ
Ing. Radomír Kučera, ODSH KÚ
4) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, ředitel závodu Český Krumlov
Jiří Němeček, SÚS JčK, závod Český Krumlov
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/15811 Malonty - Radčice“
Usnesení č. 425/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení
komise podle návrhu č. 440/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 3;
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II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Rekonstrukce silnice III/15811 Malonty - Radčice“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce silnice III/15811 Malonty - Radčice“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 440/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
2) Ing. Jiří Klása, KÚ, vedoucí ODSH KÚ
Ing. Jan Vácha, ODSH KÚ
3) Bc. Milan Veleba, ODSH KÚ
Ing. Radomír Kučera, ODSH KÚ
4) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, ředitel závodu ČK
Jiří Němeček, SÚS JčK, závod ČK
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Územní studie krajiny Jihočeského kraje“
Usnesení č. 426/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení
komise podle návrhu č. 444/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na služby „Územní studie krajiny Jihočeského kraje“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 4 k návrhu č.
444/RK/19;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Územní studie krajiny Jihočeského kraje“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 3 k návrhu č. 444/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Daniela Řežábková, vedoucí odd. územního plánování OREG KÚ
Ing. Helena Stejskalová Čejková, odd. územního plánování OREG KÚ
3) Ing. Dana Fialová, odd. územního plánování OREG KÚ
Ing. arch. Ludmila Šnejdová, odd. územního plánování OREG KÚ
4) Ing. Zdeněk Klimeš, vedoucí OZZL KÚ
RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D., odd. ekologie krajiny a NATURA 2000 OZZL KÚ
5) Bc. Štěpán Vondráček, vedoucí odd. realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, odd. realizace veřejných zakázek OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka automobilové techniky pro údržbu komunikací“
Usnesení č. 427/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 475/RK/19 a jeho
přílohu č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka automobilové
techniky pro údržbu komunikací“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Dodávka automobilové techniky pro údržbu komunikací“ pověřenou
posouzením a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, ved. odd. ISS
c) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod J. Hradec, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK, závod J. Hradec, provozní náměstek
d) Jaroslav Kozák, SÚS JčK, závod Písek, ředitel
Ing. Rudolf Pešta, SÚS JčK, závod Písek, provozní náměstek
e) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod Tábor, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK, závod Tábor, provozní náměstek
f) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zrušení usnesení č. 37/2018/ZK-11 a schválení realizace a financování projektu „Optimalization of
Natura 2000 sites managament delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia“
Usnesení č. 428/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. realizaci projektu „Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia Region
and the territory of South Slovakia“ v rámci programu LIFE, prioritní oblast Příroda a biologická rozmanitost,
s celkovými způsobilými výdaji projektu ve výši 7 024 703,00 EUR, s rozdělením na podíl způsobilých výdajů
Jihočeského kraje ve výši 1 839 595,00 EUR, podíl způsobilých výdajů Krajského školního hospodářství
České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, ve výši 1 675 917,00 EUR (tj. 42 297 925,00 Kč), podíl
způsobilých výdajů ZO ČSOP Onyx, IČO 75103397, ve výši 441 160,00 EUR (tj. 11 169 000,00 Kč) a podíl
způsobilých výdajů slovenských partnerů v projektu ve výši 3 068 031,00 EUR,
2. žádost Krajského školního hospodářství České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 17 882 925,00 Kč na kofinancování
a předfinancování projektu „Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia
Region and the territory of South Slovakia“ realizovaného v programu LIFE dle přílohy č. 4 k návrhu
č. 472/RK/19,
3. žádost ZO ČSOP Onyx o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši
4 487 500,00 Kč na kofinancování a předfinancování projektu „Optimalization of Natura 2000 sites
management delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia“ realizovaného
v programu LIFE dle přílohy č. 5 k návrhu č. 472/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 37/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018;
2. schválit
a) realizaci projektu „Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia
Region and the territory of South Slovakia“ (žadatel Jihočeský kraj a žadatel Krajské školní
hospodářství České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2) v rámci programu LIFE s celkovými
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způsobilými výdaji podílu Jihočeského kraje ve výši 1 839 595,00 EUR a s celkovými způsobilými výdaji
podílu Krajského školního hospodářství České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, ve výši
1 675 917,00 EUR (tj. 42 297 925,00 Kč),
b) kofinancování projektu „Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia
Region and the territory of South Slovakia“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 24,60 % z celkových
způsobilých výdajů podílu Jihočeského kraje, tj. 452 595,00 EUR, na základě přidělené dotace
z programu LIFE a s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k návrhu
č. 472/RK/19,
c) kofinancování projektu „Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia
Region and the territory of South Slovakia“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 15,72 % z celkových
způsobilých výdajů podílu Krajského školního hospodářství České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, tj. 265 917,00 EUR (tj. 6 647 925,00 Kč), na základě přidělené dotace z programu LIFE
a s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 472/RK/19,
d) kofinancování projektu „Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia
Region and the territory of South Slovakia“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 12,12 % z celkových
způsobilých výdajů podílu ZO ČSOP Onyx, tj. 54 160,00 EUR (tj. 1 354 000,00 Kč), na základě
přidělené dotace z programu LIFE a s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 3 k návrhu č. 472/RK/19,
e) předfinancování projektu „Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South
Bohemia Region and the territory of South Slovakia“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 51,32 %
z celkových způsobilých výdajů podílu Jihočeského kraje, tj. 944 100,00 EUR, na základě přidělené
dotace z programu LIFE a s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 k návrhu č. 472/RK/19,
f)
předfinancování projektu „Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South
Bohemia Region and the territory of South Slovakia“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 26,56 %
z celkových způsobilých výdajů podílu Krajského školního hospodářství České Budějovice, U Zimního
stadionu 1952/2, tj. 449 400,00 EUR (tj. 11 235 000,00 Kč), na základě přidělené dotace z programu
LIFE a s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 472/RK/19,
g) předfinancování projektu „Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South
Bohemia Region and the territory of South Slovakia“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 28,06 %
z celkových způsobilých výdajů podílu ZO ČSOP Onyx, tj. 125 340,00 EUR (tj. 3 133 500,00 Kč), na
základě přidělené dotace z programu LIFE a s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle
přílohy č. 3 k návrhu č. 472/RK/19,
h) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in
the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia“ Jihočeským krajem ve výši max.
10 000 000,00 Kč, na základě přidělené dotace z programu LIFE a s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 1 k návrhu č. 472/RK/19;
III.
ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na vybrané akce dotační politiky Jihočeského kraje
v oblasti kultury
Usnesení č. 429/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
alokaci finančních prostředků v rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2019 pro odpovědné místo 1153 a žádosti
jednotlivých subjektů uvedených v části II. a III. usnesení o poskytnutí dotace;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu OKPP a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
s těmito subjekty podle vzoru v příloze č. 2 návrhu č. 411/RK/19:
a) ve výši 200 000,- Kč pro Filmovou a televizní společnost Total HelpArt T.H.A., s.r.o., Nad spádem 639/16,
147 00 Praha 4, Podolí, IČO 47115465, na projekt „Slavonice Fest 2019“,
b) ve výši 180 000,- Kč pro Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, Hradešínská 6/1542,
101 00 Praha 10, IČO 22813861, na projekt „Anifilm 2019, Mezinárodní festival animovaného filmu Třeboň“,
c) ve výši 180 000,- Kč pro „Spolek Třeboňská nocturna“, Vrchlického II/939, 379 01 Třeboň, IČO 27040721
na projekt „Třeboňská nocturna 2019“,
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d) ve výši 150 000,- Kč pro Nadační fond Festival komorní hudby Český Krumlov, Latrán 37,
381 01 Český Krumlov, IČO 42396107, na projekt na „33. Festival komorní hudby“,
e) ve výši 140 000, - Kč pro Prostor pro všechny z. s., Komenského 87, 397 01 Písek, IČO 22733418,
na projekt „Město lidem, lidé městu“,
f) ve výši 100 000,- Kč pro Festivalovou kancelář Emy Destinnové, s.r.o., Antonína Barcala 38/404, 370 05
České Budějovice, IČO 65006828, na projekt „30. Hudební slavnosti Emy Destinnové“,
g) ve výši 70 000,- Kč pro ART 4 PROMOTION, s.r.o., Hlinská 9/434, 370 01 České Budějovice,
IČO 26051583, na projekt „Audiovizuální festival Vltava žije, téma: Man On The Moon“;
h) ve výši 50 000,- Kč pro GRIF line s.r.o, Studentská 573/32, 370 05 České Budějovice, IČO 25198106,
na projekt „Regionální ozvěny Febiofestu 2019“,
i) ve výši 50 000,- Kč pro Československou obec legionářskou, z. s., Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2,
IČO 45247455, na projekt „Podpora činnosti jednot ČsOL, působících v rámci Jihočeského kraje“,
III. neschvaluje
1. poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu OKPP a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
s těmito subjekty:
a) Obec baráčníků „Vitoraz“ se sídlem v Soběslavi, Petra Voka 152/1, 392 01 Soběslav I., IČO 00465615,
na projekt „Oslava 145 výročí českého baráčnictva, 90. výročí obce baráčníků Vitoraz se sídlem v Soběslavi,
30 let folklorního souboru Soběslavská chasa mladá“,
b) Martin France, 28. pluku, 101 00 Praha 10, IČO 71084843, na projekt „Kdo má rád“,
c) IRMG FIRST CZECH z. s., Za luhem 925, 19012 Praha 9, IČO 07376341, na projekt „Indian Riders Fest
2019“,
d) Via Gabreta, z. s., Skalka 693, 383 01 Prachatice II, IČO 03396568, na projekt „Až na vrcholky hor“,
e) Taneční country soubor Louisiana, Putim 59, 397 01 Písek, IČO 70877394, na projekt Czech Open –
kvalifikační soutěž pro MS v Line dance;
f) Plzeňský Landfrýd, z. s., Lidická 104, 301 00 Plzeň, IČO 22862854, na projekt „Bitva u Sudoměře“;
IV. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. poskytnutí individuální dotace ve výši 100 000,- Kč Městu Jindřichův Hradec, Klášterská 135, 377 22
Jindřichův Hradec, IČO 00246875, na projekt „Opera na státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci“ a
uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 3 návrhu č. 411/RK/19;
V. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci
části II. a III. usnesení,
2. Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh v souladu s částí IV. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T. 11. 4. 2019

K bodu: Přihlášení Jihočeského kraje k projektu Má vlast cestami proměn
Usnesení č. 430/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
nabídku spolupráce Jihočeského kraje na projektu Má vlast cestami proměn;
II. schvaluje
přihlášení Jihočeského kraje do projektu Má vlast cestami proměn včetně úhrady poplatku za prezentaci
Jihočeského kraje ve výši 60 500,- Kč Asociaci Entente Florale CZ – Souznění o.s., V Pevnosti 159/5,
128 00 Praha 2 – Vyšehrad, IČO 27047091;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
T. 31. 5. 2019
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K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování
nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí
Usnesení č. 431/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) realizaci projektu „Instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FV pro výrobu elektrické
energie s nabíjecí stanicí na elektromobil, včetně stavebních úprav pro snížení energetické náročnosti
budovy SOŠEP Veselí nad Lužnicí“ (žadatel: Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad
Lužnicí, Blatské sídliště 600/I) z Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši
16 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 12 400 000 Kč,
b) kofinancování projektu „Instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FV pro výrobu
elektrické energie s nabíjecí stanicí na elektromobil, včetně stavebních úprav pro snížení energetické
náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad Lužnicí“ Jihočeským krajem ve výši 30 % z celkových způsobilých
výdajů projektu, tj. 3 720 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 441/RK/19,
c) předfinancování projektu „Instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FV pro výrobu
elektrické energie s nabíjecí stanicí na elektromobil, včetně stavebních úprav pro snížení energetické
náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad Lužnicí“ Jihočeským krajem ve výši 30 % z celkových způsobilých
výdajů projektu, tj. 3 720 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 441/RK/19,
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace
FV pro výrobu elektrické energie s nabíjecí stanicí na elektromobil, včetně stavebních úprav pro snížení
energetické náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad Lužnicí“ Jihočeským krajem v celkové výši 3 600 000 Kč,
s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 441/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování
nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ technická a obchodní, Dačice
Usnesení č. 432/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) realizaci projektu „Instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FV pro výrobu elektrické
energie s nabíjecí stanicí na elektromobil včetně stavebních úprav pro snížení energetické náročnosti budov
SŠTO Dačice“ (žadatel: Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304) z Operačního
programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 30 500 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji
ve výši 28 500 000 Kč,
b) kofinancování projektu „Instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FV pro výrobu
elektrické energie s nabíjecí stanicí na elektromobil včetně stavebních úprav pro snížení energetické
náročnosti budov SŠTO Dačice“ Jihočeským krajem ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu,
tj. 8 550 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na
základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 442/RK/19,
c) předfinancování projektu „Instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FV pro výrobu
elektrické energie s nabíjecí stanicí na elektromobil včetně stavebních úprav pro snížení energetické
náročnosti budov SŠTO Dačice“ Jihočeským krajem ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu,
tj. 8 550 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na
základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 442/RK/19,
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace
FV pro výrobu elektrické energie s nabíjecí stanicí na elektromobil včetně stavebních úprav pro snížení
energetické náročnosti budov SŠTO Dačice“ Jihočeským krajem v celkové výši 2 000 000 Kč, s podmínkou
přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského
projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 442/RK/19;
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II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Realizace projektů předkládaných do OPŽP a jejich kofinancování a financování nezpůsobilých
výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, SOŠE a SOU, Kaplice
Usnesení č. 433/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) realizaci projektu „Revitalizace GEU Kaplice - 5.1a snížení energetické náročnosti“ (žadatel: Gymnázium,
Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86) z Operačního
programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 21 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji
ve výši 16 200 000 Kč,
b) realizaci projektu „Revitalizace GEU Kaplice - 5.1b - vzduchotechnika“ (žadatel: Gymnázium, Střední
odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86) z Operačního programu Životní
prostředí s celkovými výdaji ve výši 3 500 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 3 500 000
Kč,
c) kofinancování projektu „Revitalizace GEU Kaplice - 5.1a snížení energetické náročnosti“ Jihočeským
krajem ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 9 720 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu č. 443/RK/19,
d) kofinancování projektu „Revitalizace GEU Kaplice - 5.1b - vzduchotechnika“ Jihočeským krajem ve výši
30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1 050 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního
programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 návrhu
č. 443/RK/19,
e) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Revitalizace GEU Kaplice - 5.1a snížení energetické
náročnosti“ Jihočeským krajem v celkové výši 4 800 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního
programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu
č. 443/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2020 – SŠ Kaplice
Usnesení č. 434/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
posouzení a vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
k návrhu na změnu v rejstříku škol a školských zařízení dle § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění;
II. schvaluje
změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2020 dle § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, na základě
žádosti právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Jihočeský
kraj s názvem, s názvem Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště,
Kaplice, Pohorská 86, IČO 75050081:
 zápis nového oboru poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 68-42-M/01 Bezpečnostně právní
činnost, denní forma vzdělávání, kapacita 120 žáků, jako výměna za stávající všeobecně vzdělávací
obory čtyřletého a osmiletého gymnázia
 výmaz oboru 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, kapacita 120 žáků
 výmaz oboru 79-41-K/81 Gymnázium - dobíhající, denní forma vzdělávání, kapacita 240 žáků.
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K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení č. 435/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dodatek zřizovací listiny Středního odborného učiliště, Blatná, U Sladovny 671, IČO 00668079, kterým se
mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 304/RK/19,
2. dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hněvkovice 865, IČO
00073130, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 2 návrhu č. 304/RK/19,
3. změnu názvu příspěvkové organizace Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice,
Husova 9, IČO 00510874, na název: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9,
4. dodatek zřizovací listiny Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9, IČO
00510874, kterým se ruší platné znění Článku 2 „Název a sídlo organizace“ a nahrazuje se novým zněním
dle přílohy č. 3 návrhu č. 304/RK/19,
5. změnu názvu příspěvkové organizace Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína, Třeboň,
Táboritská 941, IČO 00510912, na název: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína,
Třeboň, Táboritská 688,
6. dodatek zřizovací listiny Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská
941, IČO 00510912, kterým se ruší platné znění Článku 2 „Název a sídlo organizace“ a nahrazuje se novým
zněním dle přílohy č. 4 návrhu č. 304/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 4. 2019

K bodu: Personální záležitosti školství - návrh přiznání odměny a změna platové třídy
Usnesení č. 436/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. odměnu k životnímu jubileu řediteli Krajského školního hospodářství, České Budějovice,
U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, v souladu s § 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce v platném znění a čl. 7 odst. 3 směrnice SM/5/RK, změna č. 10 „Zásady hodnocení
a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem“ dle důvodové zprávy
návrhu č. 436/RK/19;
2. změnu platové třídy a tím i tarifního platu a příplatku za vedení řediteli Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, IČO 60816899, s účinností od 1. května 2019
v souladu s § 123 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, v souladu s důvodovou
zprávou a dle přílohy návrhu č. 436/RK/19.

K bodu: Realizace projektu „Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ předkládaného
do Operačního programu potravinové a materiální pomoci
Usnesení č. 437/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ (žadatel: Jihočeský
kraj) a podání žádosti o podporu do Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP) do
výzvy 30_19_009 se zaměřením na cílovou skupinu dětí navštěvujících mateřské školy, v souladu
s důvodovou zprávou návrhu č. 497/19/RK,
2. podání žádosti do dotačního titulu „Podpora administrace krajských projektů OP PMP“ a čerpání
prostředků státního rozpočtu na zajištění administrace projektu OP PMP realizovaného v rámci výzvy
30_19_009 formou pokrytí výdajů na platy zaměstnanců pověřených realizací souvisejícího projektu OP
PMP;
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II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení.
T: 3. 5. 2019

K bodu: Výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na železnici
přímým zadáním - Dohoda o kompenzaci nákladů spojených se zajištěním kapacity dráhy pro jízdní řád
2019/2020
Usnesení č. 438/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Dohodu o kompenzaci nákladů spojených se zajištěním kapacity dráhy pro jízdní řád 2019/2020 mezi
Jihočeským krajem a dopravcem České dráhy, a.s., IČO 70994226, uvedenou v příloze návrhu
č. 484/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje Dohodu
o kompenzaci nákladů spojených se zajištěním kapacity dráhy pro jízdní řád 2019/2020 podle části I.
T: 18. 4. 2019

K bodu: Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského
kraje na rok 2019
Usnesení č. 439/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. znění dodatku č. 32 smlouvy č. 010/09/46/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem GW BUS a.s. (nástupnická
společnost ČSAD JIHOTRANS a.s.) uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 469/RK/19,
2. znění dodatku č. 42 smlouvy č. 010/09/50/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
a.s. uvedené v příloze č. 2 návrhu č. 469/RK/19,
3. znění dodatku č. 26 smlouvy č. 010/09/51/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
a.s. (právní nástupce společnosti DOPRAVA ZÁRUBA M&K s.r.o.), uvedené v příloze č. 3 návrhu č.
469/RK/19,
4. znění dodatku č. 24 smlouvy č. 010/09/49/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.
uvedené v příloze č. 4 návrhu č. 469/RK/19,
5. znění dodatku č. 22 smlouvy č. 010/09/48/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem ČSAD STTRANS a.s. uvedené v
příloze č. 5 návrhu č. 469/RK/19,
6. znění dodatku č. 11 Smlouvy č. 010/09/59/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem ČSAD STTRANS a.s. (MHD)
uvedené v příloze č. 6 návrhu č. 469/RK/19,
7. znění dodatku č. 27 smlouvy č. 010/09/47/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem COMETT PLUS, spol. s r.o. uvedené
v příloze č. 7 návrhu č. 469/RK/19,
8. znění dodatku č. 12 Smlouvy č. 010/09/58/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem COMETT PLUS, spol. s r.o. (MHD)
uvedené v příloze č. 8 návrhu č. 469/RK/19,
9. znění dodatku č. 19 smlouvy č. 010/09/54/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem Štefl-tour Dačice s.r.o. (právní
nástupce Josef Štefl-tour) uvedené v příloze č. 9 návrhu č. 469/RK/19,
10. znění dodatku č. 13 Smlouvy č. 010/09/56/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem „Dopravní podnik Města Vlachovo
Březí, s.r.o.“ uvedené v příloze č. 10 návrhu č. 469/RK/19,
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11. znění dodatku č. 25 smlouvy č. 010/09/60/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem Dopravní podnik města České
Budějovice, a.s. uvedené v příloze č. 11 návrhu č. 469/RK/19,
12. znění dodatku č. 17 smlouvy č. 010/09/52/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem ICOM transport a.s. uvedené v příloze
č. 12 návrhu č. 469/RK/19,
13. znění dodatku č. 15 smlouvy č. 010/09/53/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
(právní nástupce společnosti ARRIVA PRAHA s.r.o.) uvedené v příloze č. 13 návrhu č. 469/RK/19,
14. dodatek č. 17 smlouvy č. 010/09/044/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s
dopravcem Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. uvedený v příloze č. 14 návrhu č. 469/RK/19,
15. výši finančních závazků vyplývajících z dodatků smluv pro rok 2019 uvedených v části I. body 1. – 14.
tohoto usnesení jak je uvedeno v příloze č. 15 návrhu č. 469/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje dodatky smluv
o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve znění podle části I. tohoto
návrhu.
T: 15. 4. 2019

K bodu: Prodej nadbytečných zásob obalované drtě u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení č. 440/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
prodej nadbytečných zásob vyfrézované obalované drtě u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
v celkovém objemu do 500 tun obci Číčenice, do 500 tun městysi Lhenice, do 200 tun městysi Ševětín a do
400 tun obci Štěpánovice za cenu 50 Kč bez DPH za 1 tunu;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit realizaci prodeje nadbytečných
zásob vyfrézované obalované drtě u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za podmínek stanovených
v části I. usnesení.

K bodu: Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018 ve zřizovaných organizacích a Krajském úřadu
Jihočeského kraje
Usnesení č. 441/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
závěrečnou inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizací majetku a závazků v Krajském úřadu
Jihočeského kraje v roce 2018 dle přílohy č. 1 návrhu č. 330/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání Finančnímu výboru
Zastupitelstva Jihočeského kraje.

K bodu: Koupě stavební parcely KN č. 516 v k. ú. Prachatice pro Domov seniorů Mistra Křišťana
v Prachaticích
Usnesení č. 442/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
Zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi pozemku stavební parcely KN č. 516, se stavbou občanského vybavení č. p. 1108, ve vlastnictví
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00
Praha 2, vedené na LV 60000 v k. ú. Prachatice, do vlastnictví Jihočeského kraje, se zápisem věcného
práva do katastru nemovitostí spočívajícího v zákazu prodeje či bezúplatného převodu převáděného majetku
na 20 let, ve znění kupní smlouvy v příloze č. 3 návrhu č. 88/RK/19,
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b) předání pozemku dle části I. 1. a) tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Domovu
seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Bavorská 936, Prachatice 383 01, IČO 00477109, zřizovanému krajem,
ke dni podání návrhu na vklad práva ze smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) tohoto usnesení,
b) zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující
svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na koupi pozemku se stavbou zastupitelstvu
kraje k projednání.

K bodu: Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Holašovice
Usnesení č. 443/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Holašovice, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, na LV č. 113 podle přílohy č. 1 návrhu č. 390/RK/19 s překročením limitu ceny
o +16,56 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Souhlas vlastníka s návrhem pozemkové úpravy v k. ú. Rataje u Bechyně
Usnesení č. 444/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Rataje u Bechyně, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, na LV č. 112 podle přílohy č. 1 návrhu č. 391/RK/19 s překročením limitu
výměry o +11,2% a ceny o +10,8 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Darování movitých věcí Jihočeského kraje Krajskému vojenskému velitelství České Budějovice
Usnesení č. 445/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
darování movitých věcí ve vlastnictví Jihočeského kraje, Krajskému vojenskému velitelství České
Budějovice, IČO 60162694, dle přílohy návrhu č. 492/RK/19;
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. 1. tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh darování dle části I. tohoto usnesení
zastupitelstvu kraje k projednání.
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K bodu: Zrušení usnesení č. 355/2018/RK-36 a uzavření dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 0503007015
s HVP
Usnesení č. 446/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I.
ruší
usnesení č. 355/2018/RK-36 ze dne 22. 3. 2018 ve věci „Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 0503007015“;
II. schvaluje
uzavření Dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 0503007015 s HVP a.s. dle přílohy č. 1 návrhu č. 501/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 447/2019/RK-65
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy č. 1 návrhu
č. 449/RK/19;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2
návrhu č. 449/RK/19 ve výši 15 000,- Kč příjemci: Kamba, z.ú., Bydlinského 2964, 390 02 Tábor,
IČO 04698550, na zajištění akce: „Kamba Festival 2019“,
2. poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného
vzoru:
a) ve výši 8 000,- Kč příjemci: Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Týn nad Vltavou, Dewetterova
462, 375 01 Týn nad Vltavou, IČO 62536401, na zajištění akce: „Oslava 100 let založení organizovaného
včelařství v Týně nad Vltavou“,
b) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Myslivecký spolek Strunkovice nad Blanicí, Strunkovice nad Blanicí 86, 384
26 Strunkovice nad Blanicí, IČO 41881702, na zajištění akce: „Myslivecké dny pro veřejnost s chovatelskou
přehlídkou trofejí“,
c) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Mgr. Petr Muladi, Pekárenská 1164/2, 141 00 Praha - Michle, IČO 87667037,
na zajištění akce: „Rekordy handicapovaných hrdinů 2019“,
3. poskytnutí individuální dotace a převod finančních prostředků na zřizovatelský odbor OŠMT ve výši
10 000,- Kč příjemci: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405, 392 01 Soběslav,
IČO 72549872, na zajištění akce: „Atletické závody pro žáky s mentálním postižením“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení

JUDr. Josef Knot, MBA
První náměstek hejtmanky

…………………………………
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