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 67. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 9. 5. 2019
Program:
1. Individuální dotace na přeshraniční spolupráci pro Vodní záchrannou službu ČČK Český Krumlov
Usnesení 520/2019/RK-67
2. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Český Krumlov, a.s.
Usnesení 521/2019/RK-67
3. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Písek, a.s.
Usnesení 522/2019/RK-67
4. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní společnosti
Nemocnice České Budějovice, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení 523/2019/RK-67
5. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní společnosti
Nemocnice Český Krumlov, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení 524/2019/RK-67
6. Rozhodnutí jediného akcionáře – Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice,
a.s., spolufinancovaného z evropských fondů (121. výzva OPŽP)
Usnesení 525/2019/RK-67
7. Rozhodnutí jediného akcionáře – Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův
Hradec, a.s., spolufinancovaného z evropských fondů (121. výzva OPŽP)
Usnesení 526/2019/RK-67
8. Rozhodnutí jediného akcionáře – Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a.s., „Rekonstrukce LDN“
Usnesení 527/2019/RK-67
9. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., dle
směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 528/2019/RK-67
10. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení 529/2019/RK-67
11. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení 530/2019/RK-67
12. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení 531/2019/RK-67
13. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., dle směrnice č.
SM/115/ZK
Usnesení 532/2019/RK-67
14. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení 533/2019/RK-67
15. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení 534/2019/RK-67
16. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., dle směrnice č.
SM/115/ZK
Usnesení 535/2019/RK-67
17. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení 536/2019/RK-67
18. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení 537/2019/RK-67
19. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce a vybudování nových učeben včetně zázemí
Husova 9, v objektu Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9“
Usnesení 538/2019/RK-67
20. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/15811 Malonty - Radčice“
Usnesení 539/2019/RK-67
1
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

21. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výměna tepelných čerpadel“ (Domov pro seniory StachyKůsov)
Usnesení 540/2019/RK-67
22. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava sociálních prostor 4. a 10. oddělení“ (DOZP Osek)
Usnesení 541/2019/RK-67
23. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému a úprava
tělesa silnice“
Usnesení 542/2019/RK-67
24. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Prodloužení životnosti silnic II. třídy v okrese Jindřichův
Hradec metodou tenkovrstvé úpravy“
Usnesení 543/2019/RK-67
25. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 2 ks nákladních automobilů pro údržbu komunikací“
Usnesení 544/2019/RK-67
26. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Průtah silnice III/1765 Bělčice“
Usnesení 545/2019/RK-67
27. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rozšíření haly na sůl stř. Vyšší Brod“
Usnesení neschváleno
28. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Komunikace III/14611 Dobrá Voda“
Usnesení 546/2019/RK-67
29. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/02218 Katovice“
Usnesení 547/2019/RK-67
30. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most evid. č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav“
Usnesení 548/2019/RK-67
31. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Likvidace infekčních odpadů“
Usnesení 549/2019/RK-67
32. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka,
Smrkovice“ (Krajské školní hospodářství, ČB)
Usnesení 550/2019/RK-67
33. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 167-003 a ev. č. 167-004 přes Vltavu ve
Františkově a Most ev. č. 167 – 005 Františkov“
Usnesení 551/2019/RK-67
34. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Most ev. č. 152 - 006 ve Slavonicích“
Usnesení 552/2019/RK-67
35. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 553/2019/RK-67
36. Realizace projektu „RegioMobil“ a jeho předfinancování a kofinancování z rozpočtu kraje
Usnesení 554/2019/RK-67
37. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1.
výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 555/2019/RK-67
38. Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019
- výběr projektů
Usnesení 556/2019/RK-67
39. Dotační program Jihočeského kraje Podpora nových oborů na vysokých školách v Jihočeském kraji 1.
výzva pro rok 2019, výběr projektů
Usnesení 557/2019/RK-67
40. Dotační program Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2019 - výběr projektů
Usnesení 558/2019/RK-67
41. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro
rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 559/2019/RK-67
42. Dotační program Jihočeského kraje Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví 2020 v
Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 560/2019/RK-67
43. Dotační program Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 561/2019/RK-67
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44. Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti mikroregionů, 1. výzva pro rok 2019 - výběr
projektů
Usnesení 562/2019/RK-67
45. Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 563/2019/RK-67
46. Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS
Usnesení 564/2019/RK-67
47. Žádost o změnu termínu realizace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
Usnesení 565/2019/RK-67
48. Poskytnutí individuálních dotací vlastníkům a nájemcům pozemků ve vybraných zvláště chráněných
územích Jihočeského kraje
Usnesení 566/2019/RK-67
49. Informace o splnění cílů projektu se společností EKO-KOM a. s. za rok 2018 a Dohoda o spolupráci na
projektu pro rok 2019
Usnesení 567/2019/RK-67
50. Příspěvek z Fondu rozvoje školství
Usnesení 568/2019/RK-67
51. Nabytí peněžního daru
Usnesení 569/2019/RK-67
52. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu
Usnesení 570/2019/RK-67
53. Účast na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020 v Karlovarském kraji
Usnesení 571/2019/RK-67
54. Revokace usn. č. 228/2017/ZK-7 realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Gymnázium Český Krumlov
Přerušeno
55. Dodatek zřizovací listiny Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2
Usnesení 572/2019/RK-67
56. Změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu k 1. 9. 2019
Usnesení 573/2019/RK-67
57. Personální záležitosti školství - změna platového stupně
Usnesení 574/2019/RK-67
58. Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
Usnesení 575/2019/RK-67
59. Žádost o individuální dotaci Radě seniorů ČR z.s.s.
Usnesení 576/2019/RK-67
60. Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Usnesení 577/2019/RK-67
61. Žádosti o zachování ekologické dopravy
Usnesení 578/2019/RK-67
62. Rozpočtové změny 9/19
Usnesení 579/2019/RK-67
63. Záměr směny nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3 se statutárním městem České Budějovice
Usnesení 580/2019/RK-67
64. Přijetí nemovitého daru od obce Loučovice
Usnesení 581/2019/RK-67
65. Směna pozemků v EVL Radomilická mokřina
Usnesení 582/2019/RK-67
66. Bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Prachatice od ČR - ÚZSVM pro potřeby DDM
Usnesení 583/2019/RK-67
67. Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce
Usnesení neschváleno
68. Návrh harmonogramu jednání rady a zastupitelstva kraje ve II. pololetí 2019
Usnesení 584/2019/RK-67
69. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 585/2019/RK-67
70. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23. 5. 2019
Usnesení 586/2019/RK-67
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K bodu: Individuální dotace na přeshraniční spolupráci pro Vodní záchrannou službu ČČK Český Krumlov
Usnesení č. 520/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov, pobočný spolek o poskytnutí individuální dotace na
přeshraniční spolupráci dle přílohy č. 1 návrhu č. 634/RK/19;
II. schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000,- Kč pro Vodní záchrannou službu ČČK Český Krumlov,
pobočný spolek, U Kasáren 111, 381 01 Český Krumlov, IČO 60630256 na podporu akce „Vyhledávání
sochy sv. Jana Nepomuckého“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění uvedeném v
příloze č. 2 návrhu č. 634/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Český Krumlov, a.s.
Usnesení č. 521/2019/RK-67
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. bere na vědomí
odstoupení Jana Voldřicha z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a.s., k 28. 2. 2019;
II. volí
Jana Homolku, zástupcem kraje do dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.;
III. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., ve znění
přílohy návrhu č. 614/RK/19;
IV. ukládá
MUDr. Jindřichu Floriánovi, předsedovi představenstva uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce člena
dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., dle části III. usnesení.
T: 9. 6. 2019

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Písek, a.s.
Usnesení č. 522/2019/RK-67
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. bere na vědomí
odstoupení Mgr. Ing. Jiřího Hořánka z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice
Písek, a.s., k 31. 12. 2018;
II. volí
Mgr. Evu Vanžurovou, zástupcem kraje do dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.;
III. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., ve znění přílohy
návrhu č. 615/RK/19;
IV. ukládá
MUDr. Jiřímu Holanovi, MBA, předsedovi představenstva uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce člena
dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., dle části III. usnesení.
T: 9. 6. 2019
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní
společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení č. 523/2019/RK-67
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:
schvaluje
1. Kolektivní smlouvu Nemocnice České Budějovice, a.s., uzavřenou na roky 2019 - 2021, ve znění
přílohy č. 1 návrhu č. 616/RK/19,
2. souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům
představenstva obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, ve znění
přílohy č. 2 návrhu č. 616/RK/19.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní
společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení č. 524/2019/RK-67
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:
schvaluje
1. Kolektivní smlouvu Nemocnice Český Krumlov, a.s., na období 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020, ve znění
přílohy č. 1 návrhu č. 617/RK/19,
2. souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, ve znění přílohy č. 2
návrhu č. 617/RK/19.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s., spolufinancovaného z evropských fondů (121. výzva OPŽP)
Usnesení č. 525/2019/RK-67
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. schvaluje
záměr realizovat projekt „Zabezpečení krizového řízení a úspor provozních nákladů“ spolufinancovaný
z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) v rámci
121. výzvy;
II. rozhoduje
dle platných stanov o přijetí finanční podpory z evropských fondů, státních fondů a státního rozpočtu, pokud
bude podpora k realizaci výše uvedeného projektu přidělena.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s., spolufinancovaného z evropských fondů (121. výzva OPŽP)
Usnesení č. 526/2019/RK-67
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. schvaluje
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záměr realizovat projekt „Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“
spolufinancovaný z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen
OPŽP) v rámci 121. výzvy;
II. rozhoduje
dle platných stanov o přijetí finanční podpory z evropských fondů, státních fondů a státního rozpočtu, pokud
bude podpora k realizaci výše uvedeného projektu přidělena.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a.s., „Rekonstrukce LDN“
Usnesení č. 527/2019/RK-67
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. souhlasí
se záměrem realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., „Rekonstrukce LDN“,
s předpokladem rozložení finančních prostředků na léta 2019 až 2020 dle důvodové zprávy návrhu
č. 636/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
„Rekonstrukce LDN“, s předpokladem rozložení finančních prostředků na léta 2019 až 2020 dle důvodové
zprávy návrhu č. 636/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh dle části II. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., dle
směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 528/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877,
o částku 14 800 000,00 Kč, v rámci projektu „Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality návazné
péče v Nemocnici České Budějovice, a.s.“, dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských
projektů SM/115/ZK;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České
Budějovice, a.s., dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení č. 529/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149,
o částku 52 400 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019
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K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení č. 530/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, o částku
6 400 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 531/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157,
o částku 21 000 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., dle směrnice
č. SM/115/ZK
Usnesení č. 532/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, o částku
7 300 000,00 Kč, v rámci projektu „Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Písek, a.s.“, dle Čl. 6
bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.,
dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení č. 533/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, o částku
22 000 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019
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K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení č. 534/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
o částku 26 800 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., dle směrnice
č. SM/115/ZK
Usnesení č. 535/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
o částku 400 000,00 Kč, v rámci projektu „Modernizace informační infrastruktury pro zdravotnictví v prostředí
Nemocnice Strakonice, a.s.“, dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů
SM/115/ZK;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.,
dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 536/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
o částku 14 100 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení č. 537/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, o částku
25 800 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce a vybudování nových učeben včetně
zázemí Husova 9, v objektu Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9“
Usnesení č. 538/2019/RK-67
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. 624/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a vybudování nových učeben včetně zázemí Husova 9, v objektu
Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9“ 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 „Rekonstrukce a vybudování nových učeben včetně zázemí
Husova 9, v objektu Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9“:
název společnosti: Roman Kučera
se sídlem: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice
IČO: 60823020
za cenu nejvýše přípustnou 10 490 966,05 Kč bez DPH, 12 694 068,92 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 12 147 099,55 Kč bez DPH, 14 697 990,46 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: VIDOX s.r.o.
se sídlem: U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168
za cenu nejvýše přípustnou 12 565 462,31 Kč bez DPH, 15 204 209,40 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Jarmile Benýškové, ředitelce Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice,
Husova 9, IČO 00510874:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce a vybudování nových učeben včetně zázemí Husova 9,
v objektu Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/15811 Malonty - Radčice“
Usnesení č. 539/2019/RK-67
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. 609/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silnice III/15811 Malonty - Radčice“ 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 „Rekonstrukce silnice III/15811 Malonty - Radčice“:
název společnosti: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 26271303
za cenu nejvýše přípustnou 15 315 006,40 Kč bez DPH, 18 531 157,74 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: STRABAG a.s.
se sídlem: Na bělidle 198/21, 150 00 Praha - Smíchov
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 15 563 340,48 Kč bez DPH, 18 831 641,98 Kč vč. DPH,
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2)

název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
za cenu nejvýše přípustnou 15 602 529,15 Kč bez DPH, 18 879 060,27 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 440/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice III/15811 Malonty –
Radčice“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výměna tepelných čerpadel“ (Domov pro seniory
Stachy-Kůsov)
Usnesení č. 540/2019/RK-67
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. 604/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Výměna tepelných čerpadel“ 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 „Výměna tepelných čerpadel“:
název společnosti: STAVOPLAST KL spol. s r. o.
se sídlem: Stachy 266, 384 73 Stachy
IČO: 40740056
za cenu nejvýše přípustnou 3 199 044,56 Kč bez DPH, 3 678 901,24 Kč s DPH a se záruční dobou
84 měsíců,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: AB watt spol. s r. o.
se sídlem: U Poráků 512, 381 01 Český Krumlov
IČO: 26091411
za cenu nejvýše přípustnou 3 964 205,02 Kč bez DPH, 4 796 688,07 Kč s DPH a se záruční dobou
60 měsíců,
2) název společnosti: Slunce Invest s. r. o.
se sídlem: Zdenice 41, 383 01 Nebahovy
IČO: 24709221
za cenu nejvýše přípustnou 4 015 603,04 Kč bez DPH, 4 858 879,68 Kč s DPH a se záruční dobou
60 měsíců;
III. ukládá
Ladislavu Gálovi, řediteli Domova pro seniory Stachy-Kůsov, IČO 00477095:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na akci „Výměna tepelných čerpadel“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava sociálních prostor 4. a 10. oddělení“ (DOZP
Osek)
Usnesení č. 541/2019/RK-67
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. 629/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava sociálních prostor
4. a 10. oddělení“ 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 sociálních prostor 4. a 10. oddělení“:
název společnosti: Š + H Bohunice, s.r.o.
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se sídlem: Temelín 3, 373 01 Temelín
IČO: 45022313
za cenu nejvýše přípustnou 5 376 275,00 Kč bez DPH, 6 182 717,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Janu Hájkovi, řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek, IČO 70871795:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Oprava sociálních prostor 4. a 10. oddělení“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému
a úprava tělesa silnice“
Usnesení č. 542/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 628/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému a úprava tělesa silnice“,
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 „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému a úprava
tělesa silnice“:
název společnosti:
Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 5 629 737,68 Kč bez DPH, 6 811 982,59 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 „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému a úprava tělesa
silnice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Prodloužení životnosti silnic II. třídy v okrese Jindřichův
Hradec metodou tenkovrstvé úpravy“
Usnesení č. 543/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výpis z evidence nabídek z profilu zadavatele uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 619/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Prodloužení životnosti silnic II. třídy v okrese Jindřichův Hradec metodou
tenkovrstvé úpravy“, 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 „Prodloužení životnosti silnic II. třídy v okrese Jindřichův
Hradec metodou tenkovrstvé úpravy“ na základě § 127, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., tj. po uplynutí lhůty
pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení, 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 „Prodloužení životnosti silnic
II. třídy v okrese Jindřichův Hradec metodou tenkovrstvé úpravy“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 2 ks nákladních automobilů pro údržbu
komunikací“
Usnesení č. 544/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
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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. 621/RK/19, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka 2 ks
nákladních automobilů pro údržbu komunikací“, konané v režimu otevřeného 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 „Dodávka 2 ks nákladních automobilů pro údržbu komunikací“:
název společnosti:
Pavel Jílek – Truck Servis, spol. s r. o.
se sídlem:
U Pily 270, 370 01 České Budějovice
IČO:
26074923
za cenu nejvýše přípustnou 8 490 000,00 Kč bez DPH, 10 272 900,00 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 „Dodávka 2 ks nákladních automobilů pro údržbu
komunikací“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Průtah silnice III/1765 Bělčice“
Usnesení č. 545/2019/RK-67
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. 635/RK/19, na plnění veřejné zakázky s názvem „Průtah silnice III/1765
Bělčice“, 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 „Průtah silnice III/1765 Bělčice“:
název společnosti:
PORR, a. s.
se sídlem:
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO:
43005560
za cenu nejvýše přípustnou 28 387 981,12 Kč bez DPH, 34 349 457,16 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení v pořadí:
a) název společnosti: ZNAKON, a. s.
se sídlem:
Sousedovice č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO:
26018055
za cenu nejvýše přípustnou 28 500 081,63 Kč bez DPH, 34 485 098,77 Kč vč. DPH,
b) název společnosti: SWIETELSKY stavební s. r. o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 28 814 565,41 Kč bez DPH, 34 865 624,15 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 „Průtah silnice III/1765 Bělčice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Komunikace III/14611 Dobrá Voda“
Usnesení č. 546/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
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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. 638/RK/19, na plnění veřejné zakázky s názvem „Komunikace III/14611
Dobrá Voda“, 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 „Komunikace III/14611 Dobrá Voda“:
název společnosti:
Skanska, a. s.
se sídlem:
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO:
26271303
za cenu nejvýše přípustnou 5 726 891,18 Kč bez DPH, 6 929 538,33 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
a) název společnosti: SWIETELSKY stavební, s. r. o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 5 834 013,20 Kč bez DPH, 7 059 155,97 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 „Komunikace III/14611 Dobrá Voda“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/02218 Katovice“
Usnesení č. 547/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 640/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silnice III/02218 Katovice“, 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 „Rekonstrukce silnice III/02218 Katovice“:
název společnosti:
SWIETELSKY stavební, s. r. o.
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 4 294 154,77 Kč bez DPH, 5 195 927,27Kč 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: ZNAKON, a. s.
se sídlem:
Sousedovice č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO:
26018055
za cenu nejvýše přípustnou 4 650 091,76 Kč bez DPH, 5 626 611,03 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 4 962 972,32 Kč bez DPH, 6 005 196,51 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 „Rekonstrukce silnice III/02218 Katovice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most evid. č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav“
Usnesení č. 548/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
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I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 641/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Most evid. č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav“, 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 „Most evid. č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav“:
název společnosti:
K-BUILDING CB, a. s.
se sídlem:
Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
IČO:
26105594
za cenu nejvýše přípustnou 5 702 207,00 Kč bez DPH, 6 899 670,47 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 „Most evid. č. 15529-3 přes Plavnický potok u obce Plav“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Likvidace infekčních odpadů“
Usnesení č. 549/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, zprávu o hodnocení a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 647/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Likvidace infekčních odpadů“ 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 „Likvidace infekčních odpadů“ pro část A:
název společnosti: Pošumavská odpadová, s.r.o.
se sídlem: Dr. Sedláka 782, 33901 Klatovy - Klatovy
IČO: 04510984
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 92 770,00Kč bez DPH, 112 251,70 Kč vč. DPH,
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Likvidace infekčních odpadů“ pro část B:
název společnosti: Pošumavská odpadová, s.r.o.
se sídlem: Dr. Sedláka 782, 33901 Klatovy - Klatovy
IČO: 04510984
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 82 740,00 Kč bez DPH, 100 115,40 Kč vč. DPH,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Likvidace infekčních odpadů“ pro část C:
název společnosti: Pošumavská odpadová, s.r.o.
se sídlem: Dr. Sedláka 782, 33901 Klatovy - Klatovy
IČO: 04510984
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 94 875,00 Kč bez DPH, 114798,75 Kč vč. DPH,
4. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Likvidace infekčních odpadů“ pro část D:
název společnosti: Pošumavská odpadová, s.r.o.
se sídlem: Dr. Sedláka 782, 33901 Klatovy - Klatovy
IČO: 04510984
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 110 900,00 Kč bez DPH, 134 189,00 Kč vč. DPH,
5. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Likvidace infekčních odpadů“ pro část E:
název společnosti: RUMPOLD s.r.o.
se sídlem: Klimentská 1746/52, 11000 Praha - Nové Město
IČO: 61459364
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 119 920,00 Kč bez DPH, 145 103,20 Kč vč. DPH,
6. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Likvidace infekčních odpadů“ pro část F:
název společnosti: RUMPOLD s.r.o.
se sídlem: Klimentská 1746/52, 11000 Praha - Nové Město
IČO: 61459364
za cenu nejvýše přípustnou 33 160,00 Kč bez DPH, 40 123,60 Kč vč. DPH,
7. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Likvidace infekčních odpadů“ pro část G:
název společnosti: RUMPOLD s.r.o.
se sídlem: Klimentská 1746/52, 11000 Praha - Nové Město
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IČO: 61459364
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 51 700,00 Kč bez DPH, 62 557,00 Kč vč. DPH,
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvu pro všechny části s dodavateli podle části II. usnesení,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka,
Smrkovice“ (Krajské školní hospodářství, ČB)
Usnesení č. 550/2019/RK-67
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. 651/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka, Smrkovice“ 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 „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka,
Smrkovice“:
název společnosti: TOMIreko, s.r.o.
se sídlem: Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČO: 28359216
za cenu nejvýše přípustnou 17 920 900,00 Kč bez DPH, 21 684 289,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti: S-B s.r.o.
se sídlem: Husova 332, 264 01 Sedlčany
IČO: 25652362
za cenu nejvýše přípustnou 18 274 533,65 Kč bez DPH, 22 112 186,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, IČO 71294775:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka, Smrkovice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 167-003 a ev. č. 167-004 přes Vltavu ve
Františkově a Most ev. č. 167 – 005 Františkov“
Usnesení č. 551/2019/RK-67
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. 652/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 167-003 a ev. č. 167-004 přes Vltavu ve Františkově a Most ev. č.
167 – 005 Františkov“ 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. 167-003 a ev. č. 167-004 přes Vltavu ve
Františkově a Most ev. č. 167 – 005 Františkov“:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Na bělidle 198/21, 150 00 Praha - Smíchov
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 24 943 033,43 Kč bez DPH, 30 181 070,46 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 389/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. 167-003 a ev. č. 167-004 přes
Vltavu ve Františkově a Most ev. č. 167 – 005 Františkov“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Most ev. č. 152 - 006 ve Slavonicích“
Usnesení č. 552/2019/RK-67
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. 657/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
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Most ev. č. 152 – 006 ve Slavonicích“ na základě § 127
odst. 2 písmeno d) zákona č. 134/2016 Sb., protože se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné
zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po 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. 152 – 006 ve Slavonicích“.

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. 553/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Pavla Kudrleho 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. 605/RK/19,
2. žádost Ivany Linhartové o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla a o změnu 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. 605/RK/19;
II. schvaluje
1. Pavlu Kudrlemu, 387 01 Volyně-Předslavice, 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,
2. 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/6827/2018 ze dne 17. 9. 2018, kterým je prodloužen
termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2019, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 605/RK/19,
3. Ivaně Linhartové, 398 04 Mišovice, 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, a změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání na kotel na
tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa – automatické přikládání a poskytnutí dotace v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, v maximální výši 75 000,- Kč
4. 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/6835/2018 ze dne 29. 10. 2018, kterým je prodloužen
termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2019 a kterým se mění nový zdroj tepla z kotle na tuhá paliva

16
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

– výhradně biomasa – ruční přikládání na kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/biomasa - automatické
přikládání a snižuje se výše dotace na max. 75 000,- Kč, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 605/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 28. 6. 2019

K bodu: Realizace projektu „RegioMobil“ a jeho předfinancování a kofinancování z rozpočtu kraje
Usnesení č. 554/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost společnosti Jikord s.r.o. o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje v celkové výši
2 952 000,- Kč na předfinancování a kofinancování projektu „RegioMobil“ v rámci Programu nadnárodní
spolupráce Interreg Central Europe dle přílohy č. 1 k návrhu č. 606/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „RegioMobil“ (žadatel: společnost Jikord s.r.o.) v rámci Programu nadnárodní
spolupráce Interreg Central Europe s celkovými způsobilými výdaji části projektu realizované společností
Jikord s.r.o ve výši 123 000,- EUR (tj. 2 952 000,- Kč),
2. kofinancování projektu „RegioMobil“ Jihočeským krajem ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů
části projektu realizované společností Jikord s.r.o, tj. 18 450,- EUR (tj. 442 800,- Kč), s podmínkou přidělení
dotace z Programu nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe, s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 606/RK/19,
3. předfinancování projektu „RegioMobil“ ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů části projektu
realizované společností Jikord s.r.o, tj. 104 550,- EUR (tj. 2 509 200,- Kč) s podmínkou přidělení dotace
z Programu nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe, s čerpáním na základě Formuláře evropského
projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 606/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 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního
sportu, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 555/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1
návrhu č. 522/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši
33 500 000 Kč dle příloh návrhu č. 522/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 vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2019 - výběr projektů
Usnesení č. 556/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 550/RK/19;
II. doporučuje
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zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 750 000 Kč dle příloh návrhu
č. 550/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 nových oborů na vysokých školách v Jihočeském kraji
1. výzva pro rok 2019, výběr projektů
Usnesení č. 557/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora nových oborů na vysokých školách v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1
návrhu 565/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
nových oborů na vysokých školách v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 1 713 200 Kč
dle příloh návrhu 565/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 venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro
rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 558/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 561/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. přesun nevyčerpaných finančních prostředků z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora nových
programů na vysokých školách v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019 ve výši 868 834,20 Kč do
dotačního programu Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2019,
2. poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen
v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 3 868 834,20 Kč dle příloh návrhu č. 561/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 Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva
pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 559/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 562/RK/19;
II. doporučuje
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zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj
hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 7 465 537 Kč dle
příloh návrhu č. 562/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 zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví 2020 v
Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 560/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví 2020, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 563/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví 2020, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 250 000 Kč dle
příloh návrhu č. 563/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 Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 561/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019,
dle přílohy č. 1 návrhu číslo 566/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Neinvestiční
dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, v celkové
výši 8 500 000 Kč dle příloh návrhu č. 566/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 23. 5. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti mikroregionů, 1. výzva pro rok 2019 - výběr
projektů
Usnesení č. 562/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora činnosti mikroregionů, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 567/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v celkové výši 854 500 Kč v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora činnosti mikroregionů, 1. výzva pro rok 2019, dle příloh návrhu č. 567/RK/19
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2019 - výběr
projektů
Usnesení č. 563/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1. návrhu 579/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1. návrhu 579/RK/19 v celkové výši 5 999 975 Kč 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 činnosti sportovních svazů a ČUS
Usnesení č. 564/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 608/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 7 000 000 Kč dle příloh návrhu
č. 608/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: Žádost o změnu termínu realizace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
Usnesení č. 565/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace města Hluboká nad Vltavou, IČO 00244899, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad
Vltavou, o prodloužení termínu realizace projektu „Zpracování projektové dokumentace k územnímu
rozhodnutí na cyklostezku Munice - Zliv“, reg. číslo 446-01-004, smlouva č. SDO/OEZI/0879/2018, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro
rok 2018.
2. žádost příjemce dotace obce Hosín, Hosín 116, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244937,
o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Hosín“, reg. č. 425-01-010/16, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2016;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodloužení termínu realizace projektu „Zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí na
cyklostezku Munice - Zliv“, příjemce dotace Město Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká
nad Vltavou, IČO 00244899, reg. číslo 446-01-004, smlouva č. SDO/OEZI/0879/2018, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2018,
a to do 30. listopadu 2019 s termínem podání Závěrečné zprávy do 10. 12. 2019,
2. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Hosín“, reg. č. 425-01-010/16, příjemce dotace obec
Hosín, Hosín 116, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244937, v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016, a to
do 30. 6. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2020;
III. ukládá
20
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Poskytnutí individuálních dotací vlastníkům a nájemcům pozemků ve vybraných zvláště chráněných
územích Jihočeského kraje
Usnesení č. 566/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. poskytnutí individuálních dotací v celkové výši 646 006,- Kč vlastníkům a nájemcům pozemků
ve vybraných zvláště chráněných územích Jihočeského kraje dle § 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, v tomto členění:
a) nájemci pozemků, kterým je ZO ČSOP Šumava, Hraničářská 38, 385 01 Vimperk, IČO 75127326,
v celkové výši 130 000,- Kč na zajištění péče o přírodní rezervaci a evropsky významnou lokalitu
Opolenec, okres Prachatice,
b) vlastnici pozemků, kterou je Miroslava Chmelíková, Ratiboř 86, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 2327392,
v celkové výši 195 822,- Kč na zajištění péče o přírodní památku Matenský rybník, okres Jindřichův
Hradec,
c) vlastníkovi pozemků, kterým je Ing. Josef Honz, K Háječku 216, 397 01 Písek, IČO 10300368, v celkové
výši 145 000,- Kč na zajištění péče o přírodní památku a evropsky významnou lokalitu Pastvina u
Zahorčic, okres Strakonice,
d) vlastníkovi pozemků, kterým je Farma Chvalšiny, s.r.o., Chvalšiny 106, 382 08 Chvalšiny, IČO 49022636
v celkové výši 175 184,- Kč na zajištění péče o přírodní památku a evropsky významnou lokalitu Svatý
Kříž, okres Český Krumlov,
2. vzor smlouvy o poskytnutí dotace vlastníkům a nájemcům pozemků ve vybraných zvláště chráněných
územích Jihočeského kraje dle § 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění, příloha č. 1_Vzor smlouvy o poskytnutí dotace mat. č. 580/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí individuálních dotací v celkové výši 429 000,- Kč vlastníkům a nájemcům pozemků
ve vybraných zvláště chráněných územích Jihočeského kraje dle § 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, v tomto členění:
a) vlastníkovi pozemků, kterým je Přírodní park Česká Kanada s.r.o., Malče 11, 382 81 Besednice,
IČO 26016516, v celkové výši 219 000,- Kč na zajištění péče o přírodní rezervaci a evropsky významnou
lokalitu Hadí vrch, okres Jindřichův Hradec,
b) nájemci pozemků, kterým je C E R s.r.o., Hlinice 76, 390 02 Tábor, IČO 25175670, v celkové výši
210 000,- Kč, z toho na zajištění péče o přírodní památku a evropsky významnou lokalitu Lom Skalka
u Sepekova, okres Písek, ve výši 135 000,- Kč a na zajištění péče o přírodní památku Černýšovické
jalovce, okres Tábor, ve výši 75 000,- Kč,
2. vzor smlouvy o poskytnutí dotace vlastníkům a nájemcům pozemků ve vybraných zvláště chráněných
územích Jihočeského kraje dle § 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
příloha č. 2_Vzor smlouvy o poskytnutí dotace mat. č. 580/RK/19;
III. ukládá
1. Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na poskytnutí dotací dle II. části usnesení
zastupitelstvu kraje,
T: 23. 5. 2019
2. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci dle
I. části usnesení.
T: 15. 12. 2019

K bodu: Informace o splnění cílů projektu se společností EKO-KOM a. s. za rok 2018 a Dohoda o spolupráci
na projektu pro rok 2019
Usnesení č. 567/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o splnění cílů projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění recyklace využitelných složek
komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Jihočeském kraji“ dle Dodatku č. 2 na rok 2018
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k Dohodě o spolupráci č. OSON/OZZL/028/16 v rozsahu přílohy č. 1 k návrhu č. 623/RK/19 na základě
usnesení rady kraje č. 403/2018/RK-37 ze dne 29. 3. 2018;
II. schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění recyklace
využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Jihočeském kraji“ včetně přílohy
č. 1, která tvoří přílohu návrhu č. 623/RK/19, se společností EKO-KOM a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21
Praha 4, IČO 25134701;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, informovat radu kraje o plnění cílů projektu za rok 2019 v termínu
do 31. 5. 2020.

K bodu: Příspěvek z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 568/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného vztahu ke zřizované organizaci pro Střední
zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou, České Budějovice, Husova 3, IČO 582239,
ve výši 714 000 Kč, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 530/RK/19.

K bodu: Nabytí peněžního daru
Usnesení č. 569/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
s nabytím peněžního daru v hodnotě 250 000 Kč na pořízení majetku do vlastnictví zřizovatele pro Vyšší
odbornou školu lesnickou a Střední lesnickou školu Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55,
IČO 60869861, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 533/RK/19.

K bodu: Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu
Usnesení č. 570/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje uvedené v příloze č. 1 návrhu
č. 612/RK/19;
II. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace žadatelům:
a) Events 4 you, z. s., Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha, IČO 03675131, na realizaci akce „Barvám
Neutečeš“, v požadované výši 200 000 Kč, termín dosažení účelu dotace 30. 5. 2019,
b) Ondrášovka Cup – Pohár mládeže, z. s., U krčské vodárny 939/1a, 140 00 Praha 4, IČO 06971741, na
realizaci akce „Ondrášovka Cup 2019“ v požadované výši 200 000 Kč, termín dosažení účelu dotace
22. 10. 2019,
c) Asociace pro sport a fair play, z. s., Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1, IČO 22825720, na realizaci
akce „Enduro serie 2019 – Enduro Race Zadov“, v požadované výši 200 000 Kč, termín dosažení účelu
dotace 30. 6. 2019,
d) Kolo pro život, z. s., Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1, IČO 03401707, na realizaci akce „Kolo pro
život 2019 - Šumavský MTB maraton České spořitelny“, v požadované výši 200 000 Kč, termín dosažení
účelu dotace 15. 8. 2019,
e) Asociace amatérských sportů ČR, z. s., Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha, IČO 22856072, na
realizaci akce „Hejtmanův pohár (5. ročník)“, v požadované výši 50 000 Kč, termín dosažení účelu dotace
30. 11. 2019,
f) ABF, a.s., Beranových 667, 199 00 Praha, IČO 63080575, na realizaci akce „Soutěžní přehlídka
stavebních řemesel SUSO“, v požadované výši 83 200 Kč, termín dosažení účelu dotace 20. 9. 2019;
III. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy ve znění přílohy
č. 2 návrhu č. 612/RK/19:
22
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

a) ve výši 70 000 Kč žadateli Wannado, z. s., Levá 29/3, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČO 22839186, na
realizaci akce „Wannado Festival 2019“, termín dosažení účelu dotace 30. 11. 2019,
b) ve výši 10 000 Kč žadateli Waldorfská škola České Budějovice - mateřská škola, základní škola a střední
škola o. p. s., M. Chlajna 1347/23, 370 05 České Budějovice, IČO 28068769, na realizaci projektu
„Waldorf 100“, termín dosažení účelu dotace 15. 9. 2019,
c) ve výši 100 000 Kč žadateli Sportovní klub policie České Budějovice, z.s., Jiráskovo nábř. 999/25, 370 04
České Budějovice, IČO 00666033, na realizaci akce „ŠUMAMAN 2019“, termín dosažení účelu dotace
30. 6. 2019,
d) ve výši 110 000 Kč žadateli TJ VS Tábor, z.s., Bydlinského 2867, 390 02 Tábor, IČO 00476561, na
realizaci akce „Velká cena Tábora v atletice a Memoriál Ing. Jana Pána“, termín dosažení účelu dotace
30. 9. 2019,
e) ve výši 26 000 Kč žadateli Emilova sportovní, z.s., Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno, IČO
06707785, na účel: „8. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open - úhrada nákladů na ubytování
a stravování účastníků z Jihočeského kraje“, termín dosažení účelu dotace 30. 6. 2019,
2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 612/RK/19, o jejímž
poskytnutí rozhoduje podle zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rada
kraje;
IV. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. neschválit poskytnutí individuální dotace žadatelům:
a) Tempo Team Prague s.r.o., Františka Křižíka 461/11, 170 00 Praha 7, IČO 25107615, na realizaci akce
„1/2Maraton České Budějovice“, v požadované výši 500 000 Kč, termín dosažení účelu dotace
31. 8. 2019,
b) Jihočeská krajská organizace ČUS, Skuherského 1478/14, 370 01 České Budějovice, IČO 70923400, na
realizaci projektu „Bezpečnost na 13-ti zimních stadionech v Jihočeském kraji formou instalace
kamerového systému“, v požadované výši 985 218 Kč, termín dosažení účelu dotace 31. 12. 2019,
2. schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy schválené
usnesením č. 78/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019:
a) ve výši 395 000 Kč žadateli Jihočeská krajská organizace ČUS, Skuherského 1478/14, 370 01 České
Budějovice, IČO 70923400, na realizaci projektu „Elektronizace hokejového prostředí z požadavku
MŠMT“, termín dosažení účelu dotace 30. 9. 2019,
b) ve výši 50 000 Kč žadateli Vltava Run 2019 s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČO 07432160, na
realizaci akce „Vltava Run 2019“, termín dosažení účelu dotace 30. 5. 2019,
c) ve výši 300 000 Kč žadateli Emilova sportovní, z.s., Malinovského náměstí 603/4, Brno, IČO 06707785,
na realizaci akce „1. Zimní evropské hry handicapované mládeže Emil Open“, termín dosažení účelu
dotace 28. 2. 2020;
V. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci
části II. a III. usnesení,
2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu
s částí IV. usnesení.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Účast na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020 v Karlovarském kraji
Usnesení č. 571/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
pozvánku k účasti reprezentace Jihočeského kraje na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. účast reprezentace Jihočeského kraje na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2020,
2. složení Organizačního výboru pro zabezpečení účasti Jihočeského kraje na Hrách IX. zimní olympiády;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu
s částí II. usnesení.
T: 23. 5. 2019
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K bodu: Dodatek zřizovací listiny Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2
Usnesení č. 572/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
dodatek zřizovací listiny Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy návrhu č. 571/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu k 1. 9. 2019
Usnesení č. 573/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
posouzení a vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
k návrhům na změny v rejstříku škol a školských zařízení dle § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění předložené v mimořádném termínu;
II. schvaluje
změny údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2019 u právnických osob:
1. Základní škola, Dačice, Neulingerova 108, IČO 70946965
a) výmaz místa vzdělávání u základní školy a u školní družiny na adrese náměstí Míru 473,
378 81 Slavonice
b) zápis místa vzdělávání u základní školy na adrese Jana Žižky 395, 378 81 Slavonice,
2. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3, IČO 60075856
zápis místa poskytování poradenských služeb u speciálně pedagogického centra na adrese Tavírna 342,
Horní Brána, 381 01 Český Krumlov,
3. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228
zvýšení kapacity školní družiny ze stávajících 65 na 75 žáků,
4. Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86, IČO
75050081
a) výmaz místa školských služeb u domova mládeže na adrese Bezručova 194, 382 41 Kaplice
b) snížení kapacity domova mládeže ze stávajících 110 na 70 lůžek,
5. Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249, IČO 00072818
výmaz místa školských služeb u domova mládeže na adrese Zahradní 101, Prachatice II, 383 01 Prachatice,
6. Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9
výmaz místa školských služeb u školní jídelny – výdejny na adrese Nemanická 436/7, České Budějovice 3,
370 10 České Budějovice;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit administraci žádostí škol o změny v rejstříku
škol a školských zařízení v mimořádném termínu.
T: 31. 8. 2019

K bodu: Personální záležitosti školství - změna platového stupně
Usnesení č. 574/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu platového stupně a tím i tarifního platu řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy sv. A. České,
Český Krumlov, Tavírna 109, IČO 60084286, s účinností od 1. června 2019 v souladu s § 4 a § 5 nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů a § 123 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy návrhu č. 650/RK/19.
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K bodu: Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
Usnesení č. 575/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
se zařazením dalších sociálních služeb do podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na základě
podaných žádostí poskytovatelů dle přílohy návrhu č. 626/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zařazení dalších sociálních služeb do podmíněné sítě sociálních služeb
v Jihočeském kraji na základě podaných žádostí poskytovatelů dle přílohy návrhu č. 626/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Žádost o individuální dotaci Radě seniorů ČR z.s.s.
Usnesení č. 576/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. žádost o poskytnutí individuální dotace Radě seniorů ČR z.s.s., se sídlem Nám. W. Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3, IČO 63289797, na zajištění akce IV. mezinárodních sportovních her České Budějovice ve
výši 300 000,- Kč dle přílohy č. 1 návrhu č. 564/RK/19,
2. návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 564/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace Radě seniorů ČR z.s.s., se sídlem Nám.
W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, IČO 63289797, na zajištění akce IV. mezinárodních sportovních her
České Budějovice ve výši 300 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění
přílohy č. 2 návrhu č. 564/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu
s částí II. usnesení.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Usnesení č. 577/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. konání řádné valné hromady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., IČO 26093545, dne
18. 6. 2019 od 15,00 hodin,
2. pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. dle přílohy č. 1
návrhu č. 607/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. souhlasit se schválením:
a) výroční zprávy společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. za rok 2018 dle přílohy č. 2 návrhu
č. 607/RK/19,
b) řádné účetní závěrky společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. za rok 2018 dle přílohy č. 3
návrhu č. 607/RK/19,
c) rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. za rok 2018 dle přílohy
č. 1 návrhu č. 607/RK/19,
d) nominace Mgr. Zdeňka Dvořáka do funkce člena dozorčí rady společnosti Jihočeské letiště České
Budějovice a.s.,
e) rozhodnutí o udělení souhlasu s členstvím společnosti ve spolku Českobudějovicko – Hlubocko, z.s.,
na řádné valné hromadě společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.;
2. delegovat:
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a) Mgr. Ivanu Stráskou jako zástupkyni Jihočeského kraje na valnou hromadu společnosti Jihočeské letiště
České Budějovice a.s.,
b) Mgr. Jaromíra Nováka jako jejího náhradníka;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části II. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Žádosti o zachování ekologické dopravy
Usnesení č. 578/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Sdružení měst a obcí okresu Tábor ze dne 27. 3. 2019 ve věci zachování ekologické veřejné
linkové osobní dopravy na území Jihočeského kraje v provozní oblasti Tábor dle přílohy č. 1 návrhu
633/RK/19,
2. žádost Města Jistebnice, Města Soběslav a Obce Dražice ze dne 18. 4. 2019 ve věci zachování
ekologické veřejné linkové osobní dopravy na území Jihočeského kraje v provozní oblasti Tábor dle přílohy
č. 2 návrhu 633/RK/19;
II. schvaluje
1. návrh odpovědi na žádost Sdružení měst a obcí okresu Tábor ze dne 27. 3. 2019 ve věci zachování
ekologické veřejné linkové osobní dopravy na území Jihočeského kraje v provozní oblasti Tábor dle přílohy
č. 3 návrhu 633/RK/19,
2. návrh odpovědi na žádost Města Jistebnice, Města Soběslav a Obce Dražice ze dne 18. 4. 2019 ve věci
zachování ekologické veřejné linkové osobní dopravy na území Jihočeského kraje v provozní oblasti Tábor
dle přílohy č. 4 návrhu 633/RK/19;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, podepsat návrhy odpovědí schválených dle části II. usnesení.
T: 15. 5. 2019

K bodu: Rozpočtové změny 9/19
Usnesení č. 579/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 152/R – 175/R,
2. návrh rozpočtových opatření č. 146/Z – 151/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 146/Z – 151/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 152/R –
175/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtová opatření č. 146/Z – 151/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Záměr směny nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3 se statutárním městem České Budějovice
Usnesení č. 580/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr směny nemovitostí ve vlastnictví Jihočeského kraje a v hospodaření Střední školy polytechnické,
České Budějovice, Nerudova 59, IČO 00582336, a to pozemku parcely KN č. 2097/62 o výměře 255 m 2,
včetně stavby přístřešku bez čp/če, který je součástí tohoto pozemku, za nemovitosti ve vlastnictví
statutárního města České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice,
IČO 00244732, pozemek - na základě geometrického plánu č. 5561-23/2019 z parcely KN č. 2097/1 nově
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oddělenou parcelu č. 2097/78 o výměře 198 m 2, včetně nově postaveného přístřešku, který je součástí
tohoto pozemku, vše v k. ú. České Budějovice 3, bez cenového vyrovnání,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr směny dle části I. 1. tohoto usnesení na úřední desce,
b) po splnění části I. 2. a) tohoto usnesení připravit návrh na směnu předmětných nemovitostí k projednání
v orgánech kraje;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Přijetí nemovitého daru od obce Loučovice
Usnesení č. 581/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) přijetí daru, a to stavby bývalé vojenské hlásky stojící na pozemku pozemkové parcele KN č. 856
v katastrálním území Kapličky, od obce Loučovice, Loučovice 51, 382 76 Loučovice, IČO 00245984,
do vlastnictví Jihočeského kraje dle návrhu darovací smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 603/RK/19,
b) předání nemovitosti dle části I. 1. a) usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Krajskému školnímu
hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, zřizovanému krajem, ke dni
schválení zastupitelstvem kraje,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) usnesení,
b) zajistit po schválení zastupitelstvem kraje změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující svěřený
majetek v souladu s částí I. 1. b) usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na přijetí daru zastupitelstvu kraje
k projednání.

K bodu: Směna pozemků v EVL Radomilická mokřina
Usnesení č. 582/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) směnu pozemků ve vlastnictví Jihočeského kraje nově zaměřených podle projektu komplexních
pozemkových úprav v k. ú. Záblatí, a to pozemku parcely KN č. 3329, pozemku parcely KN č. 3401,
pozemku parcely KN č. 3511, pozemku parcely KN č. 3631, pozemku parcely KN č. 3744, pozemku parcely
KN č. 3863, pozemku parcely KN č. 3981 a pozemku parcely KN č. 3982 o celkové výměře 86 581 m2
za vybrané pozemky uvnitř lokality EVL Radomilická mokřina od konkrétních vlastníků:
a1) ******, LV č. 45 (pozemky parcely KN č. 518/4, 518/14, 518/19, 519/1, 519/11, 519/17, 520/1, 521/3,
522/8, 522/13, 1086/10) podíl 5/6
a2) ******, LV č. 366 (pozemky parcely KN č. 498/9, 498/11, 518/6, 518/8, 518/9, 518/10, 518/22, 518/25,
519/6, 519/16, 519/19, 520/4, 522/5, 522/6, 1086/5)
a3) Zemědělské družstvo NOVA Dříteň, LV č. 452 (pozemky parcely KN č. 498/8, 498/12, 518/11, 518/18,
518/28, 519/8, 520/5, 522/10, 1086/14)
a4) ******, ******, LV č. 587 (pozemky parcely KN č. 496/2, 498/15, 518/5, 518/20, 519/3, 519/10, 519/18,
519/20, 521/4, 522/1, 522/9, 522/14, 1086/4) podílové spoluvlastnictví
a5) ******, ******, LV č. 20 (pozemky parcely KN č. 498/6, 498/10, 518/1, 518/7, 518/12, 518/15, 518/27,
519/4, 519/9, 521/5, 522/4, 522/15, 1086/6, 1086/7, 1086/15) podílové spoluvlastnictví
a6) ******, LV č. 436 (pozemky parcely KN č. 496/3, 498/13, 519/15, 520/7, 521/1) podíl 1/2
a7) SJM ******, ******, LV č. 436 (pozemky parcely KN č. 496/3, 498/13, 519/15, 520/7, 521/1) podíl 1/2
a8) SJM ******, ******, LV č. 609 (pozemek parcela KN č. 3552)
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vše v k. ú. Záblatí, v poměru výměry 1:1 bez cenového vyrovnání, dle návrhu vzorové směnné smlouvy
v příloze č. 3, návrhu č. 600/RK/19,
b) vyjmutí a předání pozemků dle části I. 1. a) usnesení z (k) hospodaření se svěřeným majetkem
Krajskému školnímu hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775,
zřizovanému krajem, ke dni podání návrhu na vklad práva ze směnných smluv 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) 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) usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh směny pozemků zastupitelstvu kraje
k projednání.

K bodu: Bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Prachatice od ČR - ÚZSVM pro potřeby DDM
Usnesení č. 583/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit
usnesení č. 361/2010/ZK-17 ze dne 21.09.2010 k bodu Bezúplatný převod souboru majetku od ČRInstitutu dětí a mládeže MŠMT do vlastnictví Jihočeského kraje,
2. schválit
a) bezúplatný převod nemovitostí v k. ú. Prachatice, a to: pozemku st. parcely KN p. č. 543, jehož součástí je
stavba čp. 273, pozemku st. parcely KN p. č. 2112, jehož součástí je stavba čp. 1019, pozemku st. parcely KN
p. č. 2387, jehož součástí je stavba bez čp., pozemku poz. parcely KN p. č. 1108/5, pozemku poz. parcely KN
p. č. 1108/6, pozemku poz. parcely KN p. č. 1111, pozemku poz. parcely KN p. č. 2197 a pozemku poz.
parcely KN p. č. 2200, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČO 69797111, do vlastnictví Jihočeského kraje, dle návrhu
smlouvy o bezúplatném převodu v příloze č. 4 návrhu č. 554/RK/19,
b) zřízení věcného práva v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., spočívajícího v závazku Jihočeského
kraje nezcizit převáděný majetek dle části I. 2. a) usnesení a nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu
20 let od okamžiku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle návrhu smlouvy
o bezúplatném převodu v příloze č. 4 návrhu č. 554/RK/19,
c) předání uvedeného majetku dle části I. 2. a) usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Domu dětí
a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, IČO 75044498, zřizovanému krajem, ke dni podání návrhu na vklad
práva ze smlouvy o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí,
3. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 2. a) a b) usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. c) usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh bezúplatného převodu zastupitelstvu kraje
k projednání.

K bodu: Návrh harmonogramu jednání rady a zastupitelstva kraje ve II. pololetí 2019
Usnesení č. 584/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. harmonogram schůzí rady kraje ve II. pololetí roku 2019:
18. 7. 2019
15. 8. 2019
5. 9. 2019
12. 9. 2019
3. 10. 2019
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17. 10. 2019
24. 10. 2019
7. 11. 2019
21. 11. 2019
28. 11. 2019
5. 12. 2019
19. 12. 2019;
2. návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva kraje ve II. pololetí roku 2019:
19. 9. 2019
31. 10. 2019
12. 12. 2019;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva kraje
ve II. pololetí 2019 zastupitelstvu k projednání.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 585/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy č. 1 návrhu
č. 620/RK/19;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2
návrhu č. 620/RK/19 ve výši 40 000,- Kč příjemci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, IČO 75081431, na zajištění akce: „Konference Innovative Economic Symposium 2019 (IES 2019)“,
2. poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného
vzoru ve výši 4 000,- Kč příjemci: Ing. Jaroslav Zíb, Na Rozmezí 101, 397 01 Písek, IČO 43852998,
na zajištění akce: „Čtyřhra tenis Zíb 100+“;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 5 000,- Kč příjemci: Obec Dírná, Dírná 38, 391 27 Dírná, IČO 00252166, na zajištění akce:
„Suchou nohou na ostrov“;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci
části II. usnesení,
2. Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh podle části III. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 23. 5. 2019

K bodu: Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23. 5. 2019
Usnesení č. 586/2019/RK-67
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 23. 5. 2019 v upraveném znění.

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

………………………………..
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