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 66. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 25. 4. 2019
Program:
1. Účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2018
Usnesení 448/2019/RK-66
2. Hospodářský výsledek Jihočeského kraje za rok 2018 pro závěrečný účet a návrh na jeho rozdělení
Usnesení 449/2019/RK-66
3. Rozpočtové změny 8/19
Usnesení 450/2019/RK-66
4. Aktualizace směrnice č. SM/116/RK - změna č. 7
Usnesení 451/2019/RK-66
5. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 452/2019/RK-66
6. Individuální dotace na přeshraniční spolupráci 1. ETALON, z.s.
Usnesení 453/2019/RK-66
7. Realizace projektu „Zlatou stezkou“ a jeho financování z rozpočtu JCCR
Usnesení 454/2019/RK-66
8. Realizace projektu „Marketingové aktivity Jihočeské centrály cestovního ruchu“ a jeho financování z
rozpočtu JCCR
Usnesení 455/2019/RK-66
9. Výsledky hospodaření Jihočeské centrály cestovního ruchu za rok 2018 a vypořádání výsledku
hospodaření
Usnesení 456/2019/RK-66
10. Petice - Spodní zahrada zámku Hluboká nad Vltavou
Usnesení 457/2019/RK-66
11. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví a
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018
Usnesení 458/2019/RK-66
12. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu kraje – podpora odborné konference „Efektivní nemocnice
2019“
Usnesení 459/2019/RK-66
13. Odměny za 2. pololetí 2018 pro ředitele příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví
Usnesení 460/2019/RK-66
14. Rekonstrukce silnice II/141 - průtah Bavorov - prodloužení termínu - dodatek smlouvy
Usnesení 461/2019/RK-66
15. Modernizace komunikací II. třídy (P10) C II – část C: Silnice II/144 (Strakonice) – vícepráce, méněpráce
Usnesení 462/2019/RK-66
16. „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa - úsporná varianta, 2. fáze“ - dodatek č. 7 - vícepráce a
méněpráce, prodloužení termínu
Usnesení 463/2019/RK-66
17. „Rekonstrukce objektu Sparta Alšovy jihočeské galerie“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 4
Usnesení 464/2019/RK-66
18. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Most ev. č. 152 - 006 ve Slavonicích“
Usnesení 465/2019/RK-66
19. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Most ev. č. 1354 - 1 přes říčku Smutná za Bechyní“
Usnesení 466/2019/RK-66
20. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“
Usnesení 467/2019/RK-66
21. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava silnice III/14321 Křenovice“
Usnesení 468/2019/RK-66
22. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Hala na skladování posypové soli Tábor“
Usnesení 469/2019/RK-66
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23. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most evid. č. 14213-3 v Bohunicích“
Usnesení 470/2019/RK-66
24. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala
Tábor“
Usnesení 471/2019/RK-66
25. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy a přístavba haly na sůl Strakonice“
Usnesení 472/2019/RK-66
26. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboč“
Usnesení 473/2019/RK-66
27. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti objektů SUPŠ Bechyně“
Usnesení 474/2019/RK-66
28. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Poradce JčK a zpracovatel materiálů potřebných k výběru
strategického partnera letiště České Budějovice, včetně doporučení takového partnera“
Usnesení 475/2019/RK-66
29. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Kryté parkovací stání zemědělské a lesní techniky“ - (KŠH)
Usnesení 476/2019/RK-66
30. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace v rámci realizace akce:
Rekonstrukce chaty MLÁDÍ – Zadov“ (Krajské školní hospodářství)
Usnesení 477/2019/RK-66
31. Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Dodávka vozidel pro ZZS JčK“
Usnesení 478/2019/RK-66
32. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Revitalizace rozvodů TZB a elektro, oprava stěn a podlah učeben
SPŠ stavební Resslova 2, České Budějovice – etapa 3“
Usnesení 479/2019/RK-66
33. Zadávací řízení – veřejná zakázka „ZZS Jihočeského kraje - Záložní zdravotnické operační středisko 2018“
Usnesení 480/2019/RK-66
34. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce toalet GYMJI“
Usnesení 481/2019/RK-66
35. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Středisko zájmového vzdělávání Kobyla u Vráže“ (Dům dětí a
mládeže, Písek)
Usnesení 482/2019/RK-66
36. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Vybudování zpevněných ploch před DD, vybudování oplocení a
osvětlení“ (DD Horní Planá)
Usnesení 483/2019/RK-66
37. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy objektu školy na parc. č. 1039/5 k. ú. Vimperk –
strojní dílny“ (SŠ a ZŠ Vimperk, Nerudova 267)
Usnesení 484/2019/RK-66
38. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 12836-1 Deštná“
Usnesení 485/2019/RK-66
39. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace II/160 Metlice“
Usnesení 486/2019/RK-66
40. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Archeoskanzen Trocnov“ (Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích)
Usnesení 487/2019/RK-66
41. Smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě
Usnesení 488/2019/RK-66
42. Návrh dohody o ukončení Smlouvy na dodávku Bezešvé a prostorově určené mapy Jihočeského kraje
složené z Císařských povinných otisků stabilního katastru č. SK/OINF/025/18
Usnesení 489/2019/RK-66
43. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 490/2019/RK-66
44. Informace o schválených změnách evropských projektů k 31. 3. 2019
Usnesení 491/2019/RK-66
45. Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/6399/2018
Usnesení 492/2019/RK-66
46. Předfinancování projektu „Wandern auf den Spuren der gemeinsamen Vorfahren auf dem Burgen- und
Schlösserweg in der Grenzregion Mühlviertel/Südböhmen“ z rozpočtu kraje
Usnesení 493/2019/RK-66
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47. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a
sportu, 2. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 494/2019/RK-66
48. Dotační program Jihočeského kraje Bílá stopa, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 495/2019/RK-66
49. Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2019 – vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 496/2019/RK-66
50. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro
rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 497/2019/RK-66
51. Dotační program JK - Podpora filmových pobídek, 1. výzva pro rok 2019
Usnesení 498/2019/RK-66
52. Návrh dotace na pravidelnou činnost pro Českou společnost vodohospodářskou ČSSI, z.s. pro rok 2019
Usnesení 499/2019/RK-66
53. Výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2018 v oblasti
kultury
Usnesení 500/2019/RK-66
54. Hodnotící komise - Cena hejtmanky za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje
Usnesení 501/2019/RK-66
55. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti školství a
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018. Plnění ukazatelů hospodaření Krajského školního
hospodářství za rok 2018.
Usnesení 502/2019/RK-66
56. Rozpočet školství - první úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení 503/2019/RK-66
57. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 504/2019/RK-66
58. Potřeba finančních prostředků v roce 2019 nad rámec schválených příspěvků z Fondu rozvoje školství
Usnesení 505/2019/RK-66
59. Zrušení Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních zřizovaných Jihočeským krajem
Usnesení 506/2019/RK-66
60. Vzorová smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 OP PMP
Usnesení 507/2019/RK-66
61. Přizvání odborníka s hlasem poradním ke konkursnímu řízení
Usnesení 508/2019/RK-66
62. Vyřazení a prodej movitého majetku
Usnesení 509/2019/RK-66
63. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem
Usnesení 510/2019/RK-66
64. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti sociální a
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018
Usnesení 511/2019/RK-66
65. Změny plánů pořízení investic na rok 2019 příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 512/2019/RK-66
66. Veřejná zakázka Dodávka Jihočeské aplikace pro sociální služby a souvisejících služeb v rámci projektu
Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.
Usnesení 513/2019/RK-66
67. Rozhodnutí jediného společníka o organizačních otázkách společnosti JIKORD s.r.o. - personální
záležitosti
Usnesení 514/2019/RK-66
68. Rozhodnutí jediného společníka – Zásady pro zadávání veřejných zakázek společnosti JIKORD s.r.o.
Usnesení 515/2019/RK-66
69. Výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na železnici přímým
zadáním - jednání k uzavření smluv s dopravcem České dráhy, a.s.
Usnesení 516/2019/RK-66
70. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za rok 2018
Usnesení 517/2019/RK-66
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71. Prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení 518/2019/RK-66
72. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 519/2019/RK-66

*****
K bodu: Účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2018
Usnesení č. 448/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, účetní
závěrky 158 příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, sestavené k 31. 12. 2018 dle příloh
č. 2 a č. 3 návrhu č. 380/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci náležitostí vyplývajících z ustanovení
§ 21a odst. 1, 2 a 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu: Hospodářský výsledek Jihočeského kraje za rok 2018 pro závěrečný účet a návrh na jeho rozdělení
Usnesení č. 449/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vyčíslený hospodářský výsledek kraje k 31. 12. 2018 a zůstatek disponibilních zdrojů hospodářského
výsledku ve výši 472 711 418,69 Kč;
II. souhlasí
s návrhem užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2018 pro závěrečný účet
v objemu 472 711 418,69 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje.

K bodu: Rozpočtové změny 8/19
Usnesení č. 450/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 116/R – 145/R,
2. návrh rozpočtového opatření č. 115/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření č. 115/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 116/R - 145/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtové opatření č. 115/Z zastupitelstvu
kraje k projednání.

K bodu: Aktualizace směrnice č. SM/116/RK - změna č. 7
Usnesení č. 451/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
změnu č. 7 směrnice č. SM/116/RK s názvem „Pracovní postup pro nakládání s majetkem kraje“ s účinností
od 01. 05. 2019 dle návrhu znění v příloze č. 1 návrhu č. 495/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit její zveřejnění.
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K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 452/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 15. 4. 2019.

K bodu: Individuální dotace na přeshraniční spolupráci 1. ETALON, z.s.
Usnesení č. 453/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost spolku 1. ETALON, z.s. o poskytnutí individuální dotace na přeshraniční spolupráci dle přílohy č. 1
návrhu č. 537/RK/19;
II. schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000,- Kč pro 1. ETALON, z.s., Pražská 155, 397 01 Písek, IČO
04624025 na podporu akce „SETKÁNÍ V GLOBÁLNÍ VESNICI 2019“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace ve znění uvedeném v příloze č. 2 návrhu č. 537/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

K bodu: Realizace projektu „Zlatou stezkou“ a jeho financování z rozpočtu JCCR
Usnesení č. 454/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. realizace projektu „Zlatou stezkou“ (žadatel Jihočeská centrála cestovního ruchu) a podání žádosti do
Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (2016 – 2020) s celkovými způsobilými výdaji
10 000 000,- Kč;
2. financování projektu „Zlatou stezkou“ ze schváleného rozpočtu Jihočeské centrály cestovního ruchu na
rok 2019 usnesením č. 1499/2018/RK-57 ze dne 13. 12. 2018, s podmínkou přidělení dotaze z Národního
programu podpory cestovního ruchu v regionech (2016 – 2020);
II. ukládá
Ing. Jaromírovi Poláškovi, řediteli Jihočeské centrály cestovního ruchu, zajistit realizaci výše zmíněného
projektu.

K bodu: Realizace projektu „Marketingové aktivity Jihočeské centrály cestovního ruchu“ a jeho financování z
rozpočtu JCCR
Usnesení č. 455/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. realizaci projektu „Marketingové aktivity Jihočeské centrály cestovního ruchu“ (žadatel Jihočeská centrála
cestovního ruchu) a podání žádosti o podporu do Národního programu podpory cestovního ruchu v
regionech (2016 - 2020) s celkovými způsobilými výdaji 4 916 000,- Kč;
2. financování projektu „Marketingové aktivity Jihočeské centrály cestovního ruchu“ ve výši 50 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 2 458 000,- Kč, ze schváleného rozpočtu Jihočeské centrály cestovního
ruchu na rok 2019 usnesením č. 1499/2018/RK-57 ze dne 13. 12. 2018, s podmínkou přidělení dotace
z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (2016 - 2020);
II. ukládá
Ing. Jaromírovi Poláškovi, řediteli Jihočeské centrály cestovního ruchu, zajistit realizaci výše zmíněného
projektu.
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K bodu: Výsledky hospodaření Jihočeské centrály cestovního ruchu za rok 2018 a vypořádání výsledku
hospodaření
Usnesení č. 456/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. kladný výsledek hospodaření Jihočeské centrály cestovního ruchu – příspěvkové organizace zřízené
Jihočeským krajem, IČO 72053127, za rok 2018 ve výši 16.720,27 Kč,
2. převod kladného výsledku hospodaření (zisku) za rok 2018 do rezervního fondu.
K bodu: Petice - Spodní zahrada zámku Hluboká nad Vltavou
Usnesení č. 457/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
text petice za otevření spodní zahrady zámku Hluboká nad Vltavou pro veřejnost;
II. podporuje
požadavek na otevření spodní zahrady zámku Hluboká nad Vltavou pro veřejnost 24 hodin denně;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předat petiční archy společně se stanoviskem Rady Jihočeského kraje
ministrovi kultury ČR.
T: do 31. 5. 2019

K bodu: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018
Usnesení č. 458/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. výsledek hospodaření za rok 2018 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví dle tabulky č. 1.1 přílohy návrhu č. 514/RK/19,
2. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) za rok 2018 do peněžních fondů příspěvkových
organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví dle tabulky č. 1.2 přílohy návrhu
č. 514/RK/19.

K bodu: Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu kraje – podpora odborné konference „Efektivní
nemocnice 2019“
Usnesení č. 459/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč z rozpočtu Jihočeského kraje HEALTHCARE
INSTITUTE o.p.s., IČO 27003388, se sídlem Jižní 2256/5, 700 30 Ostrava, na 14. ročník odborné
konference „Efektivní nemocnice 2019“,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy návrhu č. 512/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.
T: 30. 06. 2019

K bodu: Odměny za 2. pololetí 2018 pro ředitele příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v
oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 460/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
s udělením odměn za 2. pololetí 2018 pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem
v oblasti zdravotnictví ve výši dle přílohy návrhu č. 515/RK/19.
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K bodu: Rekonstrukce silnice II/141 - průtah Bavorov - prodloužení termínu - dodatek smlouvy
Usnesení č. 461/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
prodloužení termínu dokončení stavebních prací akce „Rekonstrukce silnice II/141 – průtah Bavorov“ o 21
kalendářních dnů stavby a návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 návrhu
531/RK/19;
II. schvaluje
1. prodloužení termínu dokončení stavebních prací akce „Rekonstrukce silnice II/141 – průtah Bavorov“ o 21
kalendářních dnů dle důvodové zprávy a její přílohy č. 2 návrhu 531/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, ve znění podle přílohy č. 1 návrhu
č. 531/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
STRABAG a.s., dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: do 31. 5. 2019
K bodu: Modernizace komunikací II. třídy (P10) C II – část C: Silnice II/144 (Strakonice) – vícepráce,
méněpráce
Usnesení č. 462/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace komunikací II. třídy (P10) C II – část C: Silnice II/144
(Strakonice)“ uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové
zprávy a příloh č. 3 a 4 návrhu č. 568/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a jejich přílohy č. 1 návrhu č. 568/RK/19
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi JK a firmou ZNAKON a.s., 386 01 Sousedovice,
IČO 06464068, ve znění podle přílohy č. 4 návrhu 568/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
ZNAKON a.s., hejtmance kraje k podpisu.
T: 30. 4. 2019

K bodu: „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa - úsporná varianta, 2. fáze“ - dodatek č. 7 vícepráce a méněpráce, prodloužení termínu
Usnesení č. 463/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce, méněpráce a prodloužení termínu dokončení díla „Modernizace letiště České Budějovice, 2.
etapa - úsporná varianta, 2. fáze“ uvedené ve změnovém listu č. 7 včetně návrhu dodatku č. 7 ke smlouvě o
dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 návrhu č. 578/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 7 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1 návrhu č. 578/RK/19,
2. prodloužení termínu dokončení díla z 20. 5. 2019 na 21. 6. 2019,
3. uzavření dodatku č. 7 příslušné smlouvy uzavřené mezi JčK a firmou HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská
16/3217, 150 00 Praha 5, IČO 46678468, ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 578/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.
T: 30. 4. 2019
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K bodu: „Rekonstrukce objektu Sparta Alšovy jihočeské galerie“ – vícepráce a méněpráce – dodatek
smlouvy č. 4
Usnesení č. 464/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce depozitárního objektu Sparta“ uvedené ve změnových listech
č. 2-12 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 553/RK/19 ve výši dodatečných stavebních prací
3 174 751,65 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 1 623 063,98 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 2-12 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 553/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 4 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Alšovou jihočeskou galerií, Hluboká nad
Vltavou č. p. 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00073512 a zhotovitelem stavby firmou Mane Stavební
s.r.o., Okružní 2615, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČO 47239701;
III. ukládá
Mgr. Aleši Seifertovi, řediteli Alšovy jihočeské galerie, IČO 00073512, uzavřít dodatek č. 4 smlouvy
s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Most ev. č. 152 - 006 ve Slavonicích“
Usnesení č. 465/2019/RK-66
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. 508/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Most. ev. č. 152 – 006 ve Slavonicích“ 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. 152 – 006 ve Slavonicích“:
název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 4835599
za cenu nejvýše přípustnou 7 525 126,17 Kč bez DPH, 9 105 402,67 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 291/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Most ev. č. 152 – 006 ve Slavonicích“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Most ev. č. 1354 - 1 přes říčku Smutná za Bechyní“
Usnesení č. 466/2019/RK-66
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. 516/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Most. ev. č. 1354 – 1 přes říčku Smutná za Bechyní“ 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. 1354 – 1 přes říčku Smutná za Bechyní“:
název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
za cenu nejvýše přípustnou 31 776 333,76 Kč bez DPH, 38 449 363,82 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 329/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 „Most ev. č. 1354 – 1 přes říčku Smutná za
Bechyní“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“
Usnesení č. 467/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené
v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 520/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka zdravotnických
přístrojů pro ZZS JčK“ 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 „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“ pro část A:
název společnosti: Medsol s.r.o.
se sídlem: Lužná 591/4, 16000 Praha - Vokovice
IČO: 24201596
za cenu nejvýše přípustnou 2 892 000,00 Kč bez DPH, 3 499 320,00 Kč vč. DPH,
2. zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“ pro část
B, na základě § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek
v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení, respektive žádný účastník nepodal nabídku;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvu pro část A s dodavatelem podle části II. usnesení,
2. zrušit část zadávacího řízení B podle části II. usnesení a
3. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava silnice III/14321 Křenovice“
Usnesení č. 468/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 551/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Oprava silnice III/14321 Křenovice“, 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/14321 Křenovice“:
název společnosti: SWIETELSKY stavební, s. r. o.
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 3 299 601,36 Kč bez DPH, 3 992 517,65 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: EUROVIA CS, a. s.
se sídlem:
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:
45274924
za cenu nejvýše přípustnou 3 302 100,69 Kč bez DPH, 3 995 541,83 Kč vč. DPH,
b) název společnosti: STRABAG, a. s.
se sídlem:
Na Bělidle 198/21, 150 000 Praha 5
IČO:
60838744
a cenu nejvýše přípustnou 3 303 342,84 Kč bez DPH, 3 997 044,84 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 III/14321 Křenovice“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Hala na skladování posypové soli Tábor“
Usnesení č. 469/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené
v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 552/RK/19, na plnění veřejné zakázky s názvem „Hala na skladování
posypové soli Tábor“, 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 „Hala na skladování posypové soli Tábor“:
název společnosti:
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s. r. o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 12 984 096,66 Kč bez DPH, 15 710 756,96 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
a) název společnosti: Arilis Praha, s. r. o.
se sídlem:
Osadní 324/12a, 170 00 Praha
IČO:
07627840
za cenu nejvýše přípustnou 12 985 511,00 Kč bez DPH, 15 712 468,31 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. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Hala na skladování posypové soli Tábor“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most evid. č. 14213-3 v Bohunicích“
Usnesení č. 470/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 555/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Most evid. č. 14213-3 v Bohunicích“, 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 „Most evid. č. 14213-3 v Bohunicích“ 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 „Most evid. č. 14213-3
v Bohunicích“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala
Tábor“
Usnesení č. 471/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 556/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor“ konané v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
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II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala
Tábor“:
název společnosti: DŘEVOTVAR - ŘEMESLA a STAVBY, s. r. o.
se sídlem: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO: 26071584
za cenu nejvýše přípustnou 25 949 545,75 Kč bez DPH, 31 398 950,36 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Lindě Rybákové, ředitelce Divadla Oskara Nedbala Tábor, IČO 6594243:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na akci „Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy a přístavba haly na sůl Strakonice“
Usnesení č. 472/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 558/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy a přístavba haly na sůl Strakonice“, 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 a přístavba haly na sůl Strakonice“:
název společnosti: PROTOM Strakonice, s. r. o.
se sídlem:
Písecká 290, 386 01 Strakonice
IČO:
43841252
za cenu nejvýše přípustnou 4 518 419,00 Kč bez DPH, 5 467 286,99 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
a) název společnosti: Auböck, s. r. o.
se sídlem:
Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO:
26089785
za cenu nejvýše přípustnou 4 553 163,00 Kč bez DPH, 5 509 327,23 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 „Stavební úpravy a přístavba haly na sůl Strakonice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboč“
Usnesení č. 473/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a zprávu o hodnocení nabídek uvedené v přílohách č. 1 2 k návrhu č. 560/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboč“ 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
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboč“ na základě § 127 odst.
2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., protože v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné
zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických (nabídkové ceny výrazně překročily předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky, a tudíž nabídky nejsou pro zadavatele ekonomicky přijatelné), pro které nelze na
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit všechny potřebné úkony související se
zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboč“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti objektů SUPŠ Bechyně“
Usnesení č. 474/2019/RK-66
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. 572/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti objektů SUPŠ Bechyně“ 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
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Snížení energetické náročnosti objektů SUPŠ Bechyně“:
název společnosti: TOMIreko, s.r.o.
se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
IČO: 28359216
za cenu nejvýše přípustnou 60 518 550,50 Kč bez DPH, 73 227 446,10 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Otakaru Novákovi, řediteli Střední uměleckoprůmyslová škole Bechyně:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Poradce JčK a zpracovatel materiálů potřebných
k výběru strategického partnera letiště České Budějovice, včetně doporučení takového partnera“
Usnesení č. 475/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, záznam o posouzení hodnocení nabídek a návrh smlouvy
o poskytování poradenských služeb uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 573/RK/19 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Poradce JčK a zpracovatel materiálů potřebných k výběru strategického partnera letiště
České Budějovice, včetně doporučení takového partnera“ 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
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Poradce JčK a zpracovatel materiálů potřebných k výběru
strategického partnera letiště České Budějovice, včetně doporučení takového partnera“:
název: Sdružení společnosti ČS a HP
1. člen sdružení - název společnosti: Česká spořitelna, a.s.
se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
IČO: 45244782
2. člen sdružení - název společnosti: HAVEL & PARTNERS, s.r.o., advokátní kancelář
se sídlem: Na Florenci 2112/15, 110 00 Praha 1
IČO: 26454807
za cenu nejvýše přípustnou 1 150 000,00 Kč bez DPH, 1 391 500,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Poradce JčK a zpracovatel materiálů
potřebných k výběru strategického partnera letiště České Budějovice, včetně doporučení takového partnera“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Kryté parkovací stání zemědělské a lesní techniky“ (KŠH)
Usnesení č. 476/2019/RK-66
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. 593/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Kryté parkovací stání zemědělské a lesní techniky“ konané v režimu
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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 „Kryté parkovací stání zemědělské a lesní techniky“:
název společnosti: PROTOM Strakonice, s.r.o.
se sídlem: Písecká 290
IČO: 43841252
za cenu nejvýše přípustnou 10 580 939,00 Kč bez DPH, 12 802 936,00 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 259/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Kryté parkovací stání zemědělské a lesní
techniky“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace v rámci realizace akce:
Rekonstrukce chaty MLÁDÍ – Zadov“ (Krajské školní hospodářství)
Usnesení č. 477/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 493/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 služby
„Zpracování projektové dokumentace v rámci realizace akce: Rekonstrukce chaty MLÁDÍ – Zadov“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Krajskému školnímu hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce chaty MLÁDÍ –
Zadov - PD“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 493/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Bc. Petr Stehlík, ředitel KŠH
Bc. Kateřina Pixová, pracovnice KŠH
3) David Johaník, pracovník KŠH
Ing. Hana Čelakovská, pracovnice KŠH
4) Ing. Vladimír Filip, OŠMT
Bc. Hana Burcevová, DiS., OŠMT
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, IČO 71294775, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Dodávka vozidel pro ZZS JčK“
Usnesení č. 478/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, a ustanovení komise podle návrhu č. 496/RK/19 a jeho
příloh č. 1 - 2;
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 na dodávky „Dodávka vozidel
pro ZZS JčK“;
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III. ukládá
z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi:
1. pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 496/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Kateřina Schacková, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. na výběr dodavatele na akci „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze
č. 2 k návrhu č. 496/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky kraje
2) Ing. Milan Rybák, OZDR KÚ
Mgr. Petr Studenovský, OZDR KÚ
3) Ing. Miroslav Beneš, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
4) MUDr. René Papoušek, ZZS JčK
Vladimír Karda, ZZS JčK
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI JčK
3. MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Revitalizace rozvodů TZB a elektro, oprava stěn a podlah
učeben SPŠ stavební Resslova 2, České Budějovice – etapa 3“
Usnesení č. 479/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 519/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 „Revitalizace rozvodů
TZB a elektro, oprava stěn a podlah učeben SPŠ stavební Resslova 2, České Budějovice – etapa 3“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední průmyslové školy stavební, České Budějovice, Resslova 2, IČO 60076089,
jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr
dodavatele „Revitalizace rozvodů TZB a elektro, oprava stěn a podlah učeben SPŠ stavební Resslova 2,
České Budějovice – etapa 3“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) RNDr. Vladimír Kostka, ředitel školy
PaedDr. Alena Stachová, zástupkyně ředitele
3) Ing. Vladislava Návarová, TDS
Ing. Michal Kronika, TDS
4) Ing. Vladimír Filip, referent OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení OŠMT KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, odd. RVZ KÚ
Ing. Petr Hrstka, odd. RVZ KÚ,
2. RNDr. Vladimíru Kostkovi, řediteli Střední průmyslové školy stavební, České Budějovice, Resslova 2,
zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

14
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „ZZS Jihočeského kraje - Záložní zdravotnické operační
středisko - 2018“
Usnesení č. 480/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 526/RK/19 a jeho příloh č. 1 – 3,
2. zapracování případných připomínek poskytovatele dotace (Ministerstvo zdravotnictví ČR) k zadávací
dokumentaci;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63, odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky „ZZS Jihočeského kraje - Záložní zdravotnické operační středisko - 2018“;
III. ukládá
z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi:
1. pro otevření nabídky podané v JŘBÚ „ZZS Jihočeského kraje - Záložní zdravotnické operační středisko 2018“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 526/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Kateřina Schacková, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI,
2. pro posouzení nabídky podané v JŘBÚ na akci „ZZS Jihočeského kraje - Záložní zdravotnické operační
středisko - 2018“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 526/RK/19 v tomto složení:
1) Mgr. Ivana Stráská, Jihočeský kraj
Mgr. Jaromír Novák, Jihočeský kraj
2) Ing. Milan Rybák, OZDR
Mgr. Petr Studenovský, OZDR
3) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
4) Ing. Miroslav Beneš, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
5) Bc. Jan Pitálek, ZZS JčK
Marek Oktábec, ZZS JčK;
3. MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce toalet GYMJI“
Usnesení č. 481/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 528/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 „Rekonstrukce toalet
GYMJI“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Gymnáziu, České Budějovice, Jírovcova 8, IČO 60076101, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Rekonstrukce
toalet GYMJI“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady
2) Mgr. Pavel Kavřík, ředitel školy
Mgr. Lenka Kudrličková, zástupce ředitele
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3) Hana Zasadilová, ekonomka školy
Milena Veselá, účetní
4) Ing. Vladimír Filip, OSMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, OSMT KÚ
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ,
2. Mgr. Pavlu Kavříkovi, řediteli školy, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k
projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Středisko zájmového vzdělávání Kobyla u Vráže“ (Dům dětí
a mládeže, Písek)
Usnesení č. 482/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 532/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 „Středisko zájmového vzdělávání Kobyla u Vráže“,
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domu dětí a mládeže Písek, Švantlova 2394, IČO 60869941, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi na výběr dodavatele „Středisko zájmového vzdělávání Kobyla u Vráže“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 532/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje
2) Mgr. Milan Malík, ředitel
Karel Červenka, PVČ
3) Ing. Jan Adam, statutární zástupce
Jaroslav Šíma, PVČ
4) Ing. Vladimír Filip, OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, OŠMT KÚ
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ
Irena Štěpánková, OVZI KÚ
2. Mgr. Milanu Malíkovi, řediteli Domova dětí a mládeže Písek, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Vybudování zpevněných ploch před DD, vybudování oplocení
a osvětlení“ (DD Horní Planá)
Usnesení č. 483/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 540/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 „Vybudování zpevněných
ploch před DD, vybudování oplocení a osvětlení“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domovu důchodců Horní Planá, IČO 00665746, jakožto zadavateli, jmenovat komisi
pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Vybudování zpevněných ploch
před DD, vybudování oplocení a osvětlení“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Bc. Renata Březinová, ředitelka DD Horní Planá
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Stanislav Komžák, DD Horní Planá
3) Radka Kavanová, DD Horní Planá
Eliška Jeřábková, DD Horní Planá
4) Mgr. Pavla Doubková, vedoucí OSOV KÚ
Luděk Petr, DiS., odd. projektů a plánování soc. služeb OSOV KÚ
5) Ing. Jana Holická, vedoucí odd. kontroly a financování OSOV KÚ
Ing. Vendula Procházková, vedoucí odd. projektů a plánování soc. služeb OSOV KÚ
6) Ing. Kateřina Cundová, odd. realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Klára Tejmlová, odd. realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Ing. Bc. Renatě Březinové, ředitelce Domova důchodců Horní Planá, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy objektu školy na parc. č. 1039/5 k. ú. Vimperk –
strojní dílny“ (SŠ a ZŠ Vimperk, Nerudova 267)
Usnesení č. 484/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 541/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 2;
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
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 „Stavební úpravy objektu školy na parc. č. 1039/5 k. ú. Vimperk – strojní dílny“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední škole a Základní škole, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Stavební úpravy objektu školy na parc. č. 1039/5 k. ú.
Vimperk – strojní dílny“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 541/RK/19 v tomto
složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Petr Žuravský, ředitel školy
Eva Kerekešová, pracovník školy
3) Mgr. Kateřina Koubová, pracovník školy
Mgr. Lenka Koulová, pracovník školy
4) Bc. Hana Burcevová, DiS, OŠMT KÚ
Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT KÚ
5) Ing. Klára Tejmlová, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ,
2. Ing. Petru Žuravskému, řediteli Střední školy a Základní školy, Vimperk, Nerudova 267, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 12836-1 Deštná“
Usnesení č. 485/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 544/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
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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
stavební práce „Most ev. č. 12836-1 Deštná“,
2. seznam dodavatelů navržených k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 544/RK/19;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Most ev. č. 12836-1 Deštná“ pověřenou posouzením a hodnocením nabídek
v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
b) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, inv. technik
c) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod JH, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK závod JH, provoz. náměstek
d) Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
Ivana Schwarzová, SÚS JčK, inv. technik
e) 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: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace II/160 Metlice“
Usnesení č. 486/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 545/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 krajnice a svahu
tělesa komunikace II/160 Metlice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Oprava krajnice a svahu
tělesa komunikace II/160 Metlice“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
c) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, závod Č. Krumlov, ředitel
Jiří Němeček, SÚS JčK, závod Č. Krumlov, provoz. náměstek
d) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
Olga Mlsová, SÚS JčK, referent odd. VZ
e) 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.
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K bodu: Zadávací
v Č. Budějovicích)

řízení

–

veřejná

zakázka

„Archeoskanzen

Trocnov“

(Jihočeské

muzeum

Usnesení č. 487/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 557/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 „Archeoskanzen Trocnov“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích, IČO 00073539, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi na výběr dodavatele „Archeoskanzen Trocnov“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 2 k návrhu č. 557/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
2) Ing. František Štangl, ředitel muzea
Mgr. Helena Stejskalová, náměstkyně ředitele muzea
3) Mgr. Miroslav Petrovský, pracovník muzea
Ing. Jan Pelech, pracovník muzea
4) Mgr. Patrik Červák, OKPP
Mgr. František Chrastina, OKPP
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. Ing. Františku Štanglovi, řediteli Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, IČO 00073539, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě
Usnesení č. 488/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Informaci o Smlouvě o užití státního mapového díla v digitální formě, Mapy České republiky, Databáze
geografických jmen ČR, Data200 a Ortofota ČR;
II. schvaluje
Smlouvu o užití státního mapového díla v digitální formě, Mapy České republiky, Databáze geografických
jmen ČR, Data200 a Ortofota ČR dle přílohy č. 1 návrhu č.479/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

K bodu: Návrh dohody o ukončení Smlouvy na dodávku Bezešvé a prostorově určené mapy Jihočeského
kraje složené z Císařských povinných otisků stabilního katastru č. SK/OINF/025/18
Usnesení č. 489/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. informaci o Smlouvě na dodávku Bezešvé a prostorově určené mapy Jihočeského kraje složené
z Císařských povinných otisků stabilního katastru č. SK/OINF/025/18;
2. informaci o průběhu plnění předmětu smlouvy na dodávku Bezešvé a prostorově určené mapy
Jihočeského kraje složené z Císařských povinných otisků stabilního katastru č. SK/OINF/025/18;
II. schvaluje
dohodu o ukončení Smlouvy na dodávku Bezešvé a prostorově určené mapy Jihočeského kraje složené
z Císařských povinných otisků stabilního katastru č. SK/OINF/025/18 ze dne 28. 12. 2018 dle přílohy č. 1
návrhu č. 482/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
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K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení č. 490/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Petra Macka, žádost Karla Soukupa, žádost Jiřího Nárovce, žádost Jaroslava Běhouna, žádost
Marie Kartákové, žádost Marty Klečkové a žádost Josefa Novotného o prodloužení termínu realizace
výměny zdroje tepla v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 490/RK/19,
2. žádost Jiřího Bočana o změnu příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 490/RK/19;
II. schvaluje
1. Petru Mackovi, 390 03 Tábor, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 28. 6. 2019,
2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4010/2018 ze dne 22. 2. 2018 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/4010/2018/D č. 1 ze dne 29. 11. 2018, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje
tepla do 28. 6. 2019, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 490/RK/19,
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6220/2018 uzavřené dne 4. 6. 2018 s Jiřím
Bočanem, 391 31 Drhovice, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Jiřího Bočana, 391 31
Drhovice na Martina Bočana, 391 32 Jistebnice z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na
základě darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, dle přílohy č. 3 k návrhu
č. 490/RK/19,
4. Karlu Soukupovi, 379 01 Třeboň, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 28. 6. 2019,
5. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6638/2018 ze dne 19. 6. 2018 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/6638/2018/D č. 1 ze dne 28. 1. 2019, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje
tepla do 28. 6. 2019, dle přílohy č. 4 k návrhu č. 490/RK/19,
6. Jiřímu Nárovcovi, 373 71 Adamov, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 31. 7. 2019,
7. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5479/2018 ze dne 15. 5. 2018 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/5479/2018/D č. 1 ze dne 28. 1. 2019, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje
tepla do 31. 7. 2019, dle přílohy č. 5 k návrhu č. 490/RK/19,
8. Jaroslavu Běhounovi, 378 32 Číměř, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 30. 6. 2019,
9. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6863/2018 ze dne 29. 11. 2018, kterým je prodloužen
termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2019, dle přílohy č. 6 k návrhu č. 490/RK/19,
10. Marii Kartákové, 373 44 Zliv, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 28. 6. 2019,
11. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6636/2018 ze dne 19. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1
SDO/OEZI/6636/2018/D č. 1 ze dne 28. 1. 2019, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla
do 28. 6. 2019, dle přílohy č. 7 k návrhu č. 490/RK/19,
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12. Martě Klečkové, 370 06 Ledenice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 31. 8. 2019,
13. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6702/2018 ze dne 19. 6. 2018 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/6702/2018/D č. 1 ze dne 7. 1. 2019, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje
tepla do 31. 8. 2019, dle přílohy č. 8 k návrhu č. 490/RK/19;
14. Josefu Novotnému, 390 02 Tábor, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, do 31. 7. 2019,
15. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4037/2018 ze dne 22. 2. 2018 ve znění dodatku
č. 2 SDO/OEZI/4037/2018/D č. 2 ze dne 28. 1. 2019, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje
tepla do 31. 7. 2019, dle přílohy č. 9 k návrhu č. 490/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 28. 6. 2019

K bodu: Informace o schválených změnách evropských projektů k 31. 3. 2019
Usnesení č. 491/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
změny evropských projektů uvedených v příloze č. 1 k návrhu č. 394/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o provedených změnách evropských projektů uvedených
v příloze č. 1 k návrhu č. 394/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členu rady kraje, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/6399/2018
Usnesení č. 492/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
výpověď smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“,
č. SDO/OEZI/6399/2018, uzavřené dne 14. 6. 2018 s Josefem Pykalem, nar. 21. 1. 1962, bytem Chlumec
26, 380 01 Dačice, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 524/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 5. 2019

K bodu: Předfinancování projektu „Wandern auf den Spuren der gemeinsamen Vorfahren auf dem Burgenund Schlösserweg in der Grenzregion Mühlviertel/Südböhmen“ z rozpočtu kraje
Usnesení č. 493/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost spolku Hrady na Malši, z. s. o poskytnutí finančních prostředků ve výši 500 000,- Kč z rozpočtu
Jihočeského kraje na částečné předfinancování projektu „Wandern auf den Spuren der gemeinsamen
Vorfahren auf dem Burgen- und Schlösserweg in der Grenzregion Mühlviertel/Südböhmen“ realizovaného
v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 dle přílohy č. 1
k návrhu č. 525/RK/19;
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II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
předfinancování projektu „Wandern auf den Spuren der gemeinsamen Vorfahren auf dem Burgen- und
Schlösserweg in der Grenzregion Mühlviertel/Südböhmen“ Jihočeským krajem ve výši 1,55 % celkových
způsobilých výdajů části projektu realizované spolkem Hrady na Malši, z. s., tj. 500 000,- Kč, s čerpáním na
základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 525/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členovi rady kraje, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy,
mládeže a sportu, 2. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 494/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy,
mládeže a sportu, 2. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 279/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže
a sportu, 2. výzva pro rok 2019, s alokací 960 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 26. 4. 2019, s termínem
zahájení podávání žádostí 27. 5. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 7. 6. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Rudolf Vejskrab, předseda Sportovní komise zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Miroslav Hrdina, vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Bc. Eva Lachoutová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Tomáš Hajdušek, člen zastupitelstva kraje,
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Marcela Šturmová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Veronika Nováková, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: září 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Bílá stopa, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 495/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Bílá
stopa, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 337/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. převod nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 500 000 Kč z rozpočtu výdajů Odpovědného místa 6
- Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu do rozpočtu Odpovědného místa 14 –
Oboru evropských záležitostí,
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2. poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Bílá stopa 1. výzva pro rok 2019,
v celkové výši 1 000 000 Kč dle příloh návrhu č. 337/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019 – vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 496/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 521/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2019, s alokací 4 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 26. 4. 2019, s termínem
zahájení podávání žádostí 27. 5. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 20. 9. 2019 do 14:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky,
Ing. Miroslav Joch, člen rady kraje,
Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Daniela Řežábková, vedoucí oddělení územního plánování,
Ing. Helena Stejskalová Čejková, oddělení územního plánování,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Vladimír Pešek, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Ludmila Šnejdová, oddělení územního plánování,
Ing. Michaela Nováková, oddělení územního plánování,
Hana Műllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Ing. Jiří Voříšek, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh seznamu hodnotící komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 12. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 497/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č.
534/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019 v celkové výši 902 307 Kč dle příloh
návrhu č. 534/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
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III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Dotační program JK - Podpora filmových pobídek, 1. výzva pro rok 2019
Usnesení č. 498/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora filmových pobídek, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 548/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
filmových pobídek, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 5 000 000 Kč dle příloh návrhu č. 548/RK/19
v upraveném znění a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Návrh dotace na pravidelnou činnost pro Českou společnost vodohospodářskou ČSSI, z.s. pro rok
2019
Usnesení č. 499/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost o individuální dotaci z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje pro Českou společnost
vodohospodářskou ČSSI, z.s. ve výši 70 000,00 Kč na akci „Odborná vodohospodářská činnost“;
II. schvaluje
1. individuální dotaci z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje pro Českou společnost
vodohospodářskou ČSSI, z.s. ve výši 70 000,00 Kč na akci „Odborná vodohospodářská činnost“,
2. smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy návrhu č. 527/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

K bodu: Výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2018 v oblasti
kultury
Usnesení č. 500/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2018 v oblasti
kultury dle tabulky č. 1.1 přílohy návrhu č. 518/RK/19,
2. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) za rok 2018 do peněžních fondů příspěvkových
organizací dle tabulky č. 1.2 přílohy návrhu č. 518/RK/19,
3. použití rezervního fondu k posílení investičního fondu v roce 2019 dle tabulky č. 2.3 přílohy návrhu č.
518/RK/19.

K bodu: Hodnotící komise - Cena hejtmanky za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje
Usnesení č. 501/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
hodnotící komisi pro výběr držitelů Cena hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic
Jihočeského kraje ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky kraje,
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Mgr. Petr Soukup, vedoucí odboru KHEJ,
Mgr. Patrik Červák, vedoucí OKPP,
Mgr. František Chrastina, vedoucí oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Ing. Jaromír Talíř, předseda Komise Rady Jihočeského kraje pro kulturu a cestovní ruch,
Ing. František Štangl, ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích,
PhDr. Mgr. Marcela Macková, Regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu
při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích,
Administrátor: Alena Janků, OKPP;
Náhradníci:
Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje,
Terezie Daňková, místopředsedkyně Komise Rady Jihočeského kraje pro kulturu a cestovní ruch,
Mgr. Alexandra Zvonařová, etnografka Jindřichohradeckého muzea,
PhDr. Monika Zárybnická, OKPP;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I.
usnesení.
T: 30. 5. 2019

K bodu: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti školství a
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018. Plnění ukazatelů hospodaření Krajského školního
hospodářství za rok 2018.
Usnesení č. 502/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. celkový výsledek hospodaření 125 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2018
v oblasti školství dle tabulky 1.1 přílohy návrhu č. 503/RK/19,
2. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) za rok 2018 do peněžních fondů příspěvkových
organizací dle tabulky 1.2 přílohy návrhu č. 503/RK/19;
II. bere na vědomí
1. nekrytí fondu investic k 31. 12. 2018 u:
a) Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941, IČO 00510912,
ve výši 10 277 226,86 Kč,
b) Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické školy, Prachatice, Zahradní 249, IČO 00072818,
ve výši 10 832 001,92 Kč,
c) Střední uměleckoprůmyslové školy, Bechyně, Písecká 203, IČO 60061880, ve výši 527 577,91 Kč,
2. plnění ukazatelů hospodaření Krajského školního hospodářství na rok 2018 v souladu s důvodovou
zprávou návrhu č. 503/RK/19.

K bodu: Rozpočet školství - první úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení č. 503/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2019 jednotlivým
školám a školským zařízením zřizovaných krajem a obcemi, v rámci výkonu přenesené působnosti dané
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 489/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství
Jihočeského kraje na rok 2019 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaných krajem a obcemi
Jihočeského kraje, v rámci výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, v souladu s § 161 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení úpravy rozpisu rozpočtu přímých
výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2019 jednotlivým školám a školským zařízením
zřizovaných krajem a obcemi Jihočeského kraje,
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2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na jednání zastupitelstva kraje.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 504/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Základní uměleckou školu
B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 1426/43, IČO 6007655, ve výši 250 000 Kč v souladu
s důvodovou zprávou návrhu č. 504/RK/19.

K bodu: Potřeba finančních prostředků v roce 2019 nad rámec schválených příspěvků z Fondu rozvoje
školství
Usnesení č. 505/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
potřebu finančních prostředků v roce 2019 nad rámec schválených příspěvků z Fondu rozvoje školství
ve výši 91 825 000 Kč dle přílohy, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č.507/RK/19.

K bodu: Zrušení Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních zřizovaných Jihočeským krajem
Usnesení č. 506/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
zrušuje
směrnici SM/108/RK - Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních zřizovaných Jihočeským krajem ze dne 1. 5. 2008 dle důvodové zprávy návrhu č.
523/RK/19.
K bodu: Vzorová smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 OP PMP
Usnesení č. 507/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
vzor Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 OP PMP v příloze č. 1
návrhu č. 569/RK/19.

K bodu: Přizvání odborníka s hlasem poradním ke konkursnímu řízení
Usnesení č. 508/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
s přizváním MUDr. Ivy Hodkové, ředitelky Dětské psychiatrické nemocnice Opařany, jako odborníka
s hlasem poradním ke konkursnímu řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy při Dětské
psychiatrické nemocnici, Opařany 160 dle důvodové zprávy návrhu č. 529/RK/19.

K bodu: Vyřazení a prodej movitého majetku
Usnesení č. 509/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
vyřazení a prodej movitého majetku pro:
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1. Vyšší odbornou školu a Střední zemědělskou školu, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, IČO 60064781,
ve výši zůstatkové hodnoty 136 435,58 Kč,
2. Dětský domov, Základní školu a Školní jídelnu, Horní Planá, Sídliště Míru 40, IČO 60084413, ve výši
zůstatkové hodnoty 239 114,56 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 505/RK/19;
II. souhlasí
s příjmem z prodeje svěřeného movitého majetku jako zdroje fondu investic pro Dětský domov, Základní
školu a Školní jídelnu, Horní Planá, Sídliště Míru 40, IČO 60084413, ve výši 63 000 Kč v souladu
s důvodovou zprávou návrhu č. 505/RK/19.

K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem
Usnesení č. 510/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dodatek zřizovací listiny Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, IČO 75050099, kterým se ruší platné znění Článku 7
„Doplňková činnost“ a nahrazuje se novým zněním dle přílohy č. 1 návrhu č. 546/RK/19,
2. dodatek zřizovací listiny Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9, IČO
00510874, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 2 návrhu č. 546/RK/19,
3. dodatek zřizovací listiny Střední zemědělské školy, Písek, Čelakovského 200, IČO 60869054, kterým se
mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 3 návrhu č. 546/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti sociální
a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018
Usnesení č. 511/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. výsledek hospodaření za rok 2018 u 17 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
sociální dle tabulky č. 1.1 přílohy návrhu č. 509/RK/19,
2. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) za rok 2018 do peněžních fondů příspěvkových
organizací dle tabulky č. 1.2a přílohy návrhu č. 509/RK/19,
3. použití rezervního fondu k úhradě ztráty dle tabulky č. 2.3 přílohy návrhu č. 509/RK/19.

K bodu: Změny plánů pořízení investic na rok 2019 příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 512/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2019 schváleného usnesením č. 126/2019/RK-60 ze dne
31. 1. 2019 Domova PETRA Mačkov, Mačkov 79, 388 01 Blatná, IČO 70871779, dle přílohy č. 2, návrhu
č. 510/RK/19,
2. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2019 schváleného usnesením č. 126/2019/RK-60 ze dne
31. 1. 2019 Domova pro seniory Kaplice, Míru 366, 382 41 Kaplice, IČO 60630213, dle přílohy č. 4, návrhu
č. 510/RK/19,
3. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2019 schváleného usnesením č. 126/2019/RK-60 ze dne
31. 1. 2019 Denního a týdenní stacionáře Klíček, Záluží 17, 390 02 Tábor, IČO 75011247, dle přílohy č. 6,
návrhu č. 510/RK/19.
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K bodu: Veřejná zakázka Dodávka Jihočeské aplikace pro sociální služby a souvisejících služeb v rámci
projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.
Usnesení č. 513/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. ukončení realizace veřejné zakázky Dodávka Jihočeské aplikace pro sociální služby a souvisejících
služeb v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.,
2. podání Žádosti o podstatnou změnu v projektu v informačním systému MS 2014+, jejímž předmětem je
snížení cílové hodnoty indikátorů projektu a ukončení realizace projektu nejpozději do 30. 6. 2019;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
I. usnesení.

K bodu: Rozhodnutí jediného společníka o organizačních otázkách společnosti JIKORD s.r.o. - personální
záležitosti
Usnesení č. 514/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, v souladu s ustanovením
§ 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
I. schvaluje
1. vyhodnocení splnění podmínek k vyplacení roční odměny za rok 2018 plynoucích ze smlouvy o výkonu
funkce jednatele společnosti JIKORD s.r.o. Ing. Jiřího Borovky, Ph.D., MBA, tak jak je uvedeno v příloze č. 1
návrhu č. 483/RK/19,
2. vyhodnocení splnění podmínek k vyplacení roční odměny za rok 2018 plynoucích ze smlouvy o výkonu
funkce, jednatele společnosti JIKORD s.r.o. Mgr. Bc. Jana Aleše, DiS., tak jak je uvedeno v příloze č. 2
návrhu č. 483/RK/19,
3. dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti JIKORD s.r.o., uvedený v příloze č. 3 návrhu
č. 483/RK/19;
II. určuje
1. zvláštní odměnu za rok 2018 pro bývalého jednatele společnosti JIKORD s.r.o. Ing. Jiřího Borovku, Ph.D.,
MBA, uvedenou v příloze č. 4 návrhu č. 483/RK/19,
2. zvláštní odměnu za rok 2018 pro jednatele společnosti JIKORD s.r.o. Mgr. Bc. Jana Aleše, DiS.,
uvedenou v příloze č. 5 návrhu č. 483/RK/19;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, informovat Ing. Jiřího Borovku, Ph.D., MBA a Mgr. Bc. Jana Aleše, DiS.
o příslušných částech I. a II. tohoto usnesení.
T: 15. 05. 2019

K bodu: Rozhodnutí jediného společníka – Zásady pro zadávání veřejných zakázek společnosti JIKORD
s.r.o.
Usnesení č. 515/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnosti valné hromady společnosti JIKORD s.r.o., IČO 281 17 018, v souladu
s ustanovením § 59 odst. 1, písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
Zásady pro zadávání veřejných zakázek společnosti JIKORD s.r.o. platné a účinné od 1. 5. 2019 (dále
„Zásady“), které jsou uvedeny v příloze návrhu č. 538/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Bc. Janu Alešovi, Dis., jednateli společnosti JIKORD s.r.o., zajistit v rámci společnosti uplatňování
těchto Zásad.
T: od 1. 5. 2019
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K bodu: Výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na železnici
přímým zadáním - jednání k uzavření smluv s dopravcem České dráhy, a.s.
Usnesení č. 516/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o závěrech předběžných tržních konzultací v rámci přímého zadání železniční dopravy - provozní
soubory elektrická trakce, motorová trakce (mimo „Provozního souboru Šumava“) a elektrická trakce - trať č.
202 (Tábor - Bechyně) se společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, s přihlédnutím k variantním
nabídkám dopravce;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, dokončit jednání k uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy
v rámci elektrické trakce (soubor č. 1), v rámci motorové trakce (soubor č. 2b) a v rámci elektrické trakce trať
202 Tábor- Bechyně (soubor č. 4) s dopravcem České dráhy, a.s., IČO 70994226, dle základní nabídky
tohoto dopravce.
T: 30. 6. 2019

K bodu: Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za rok
2018
Usnesení č. 517/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za rok 2018 dle
tabulky č. 1.1 uvedené v důvodové zprávě návrhu č. 536/RK/19,
2. rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření (zisku) za rok 2018 do peněžních fondů
příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje dle tabulky č. 1.2 uvedené v důvodové
zprávě návrhu č. 536/RK/19.

K bodu: Prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení č. 518/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků (žulových kostek) u Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje v celkovém objemu do 80 tun městu Vodňany za cenu 1 000 Kč bez DPH za 1 tunu;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit realizaci prodeje nadbytečných
zásob kamenných výrobků (žulových kostek) u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za podmínek
stanovených v části I. usnesení.

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 519/2019/RK-66
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy č. 1 návrhu
č. 511/RK/19;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 a 3
návrhu č. 511/RK/19:
a) ve výši 20 000,- Kč příjemci: BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE z.s., Rudolfovská 26/12,
370 01 České Budějovice, IČO 22666010, na zajištění akce: „Mistrovství ČR školní mládeže v boxu“,
b) ve výši 20 000,- Kč příjemci: Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s., Čkyně 197, 384 81 Čkyně,
IČO 26026929, na zajištění akce: „Publikace - Lesy českého státu II.“,
2. poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného
vzoru:
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a) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Unie ROSKA - reg. org. ROSKA České Budějovice, z.p.s., Na Zlaté stoce
551/14, 370 05 České Budějovice, IČO 65011732, na zajištění akce: „Benefiční koncert k Celosvětovému a
Národnímu dni roztroušené sklerózy“,
b) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Nové Hrady, Hradební 399,
373 33 Nové Hrady, IČO 65011848, na zajištění akce: „Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství
a včelařství 2019“,
c) ve výši 10 000,- Kč příjemci: TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí z.s., Sokolská 651, 391 81 Veselí nad
Lužnicí, IČO 00512460, na zajištění akce: „Mezinárodní finále taneční soutěže DANCESTAR 2019 v Poreči“,
d) ve výši 5 000,- Kč příjemci: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Budilov, Budilov 50, 384 81 Bošice,
IČO 71163662, na zajištění akce: „Hasičská soutěž - Jih proti Západu“,
e) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Česká lesnická společnost, z.s., Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 Staré Město, IČO 00549746, na zajištění akce: „Mezinárodní kolo soutěže Mladí lidé v Evropských lesích
(YPEF)“,
f) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Občanské sdružení Přední Výtoň, Přední Výtoň 38, 382 73 Vyšší Brod,
IČO 67189920, na zajištění akce: „Lipno patří dětem“,
g) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Sportovní klub policie České Budějovice, z.s., Jiráskovo nábř. 999/25, 370 04
České Budějovice, IČO 00666033, na zajištění akce: „Velká cena UNITOP ČR 2019 v beach volejbalu Memoriál Zdeňka Hovorky“,
h) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Sportovní klub policie České Budějovice, z.s., Jiráskovo nábř. 999/25, 370 04
České Budějovice, IČO 00666033, na zajištění akce: „Turnaj dětí a mládeže v karate“,
i) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Sportovní klub Libníč, z.s., Libníč 133, 373 71 Libníč, IČO 22728562,
na zajištění akce: „Vesnické hry bez hranic“,
j) ve výši 5 000,- Kč příjemci: TJ Šumavan Vimperk z.s., 1. máje 321/25, 385 01 Vimperk, IČO 47258748, na
zajištění akce: „111. výročí založení TJ Šumavan Vimperk z.s.“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

……………………………………

30
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

