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 69. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 6. 6. 2019
Program:
1. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České
Budějovice, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 630/2019/RK-69
2. Rozhodnutí jediného akcionáře - Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov,
a.s., „Rekonstrukce LDN “
Usnesení 631/2019/RK-69
3. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a.s.
Usnesení 632/2019/RK-69
4. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice,
a.s.
Usnesení 633/2019/RK-69
5. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův
Hradec, a.s.
Usnesení 634/2019/RK-69
6. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek,
a.s., včetně zvýšení základního kapitálu dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 635/2019/RK-69
7. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Prachatice, a.s.
Usnesení 636/2019/RK-69
8. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s., včetně zvýšení základního kapitálu dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 637/2019/RK-69
9. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor,
a.s.
Usnesení 638/2019/RK-69
10. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Tábor, a.s.
Usnesení 639/2019/RK-69
11. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2018, Finanční plán na rok 2019 a Plán
investic na rok 2019 obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení 640/2019/RK-69
12. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2018, Finanční plán na rok 2019 a Plán
investic na rok 2019 obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení 641/2019/RK-69
13. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2018, Finanční plán na rok 2019 a Plán
investic na rok 2019 obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení 642/2019/RK-69
14. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2018, Finanční plán na rok 2019 a Plán
investic na rok 2019 obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení 643/2019/RK-69
15. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2018, Finanční plán na rok 2019 a Plán
investic na rok 2019 obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení 644/2019/RK-69
16. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2018, Finanční plán na rok 2019 a Plán
investic na rok 2019 obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení 645/2019/RK-69
17. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2018, Finanční plán na rok 2019 a Plán
investic na rok 2019 obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení 646/2019/RK-69
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18. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2018, Finanční plán na rok 2019 a Plán
investic na rok 2019 obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení 647/2019/RK-69
19. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2018 a Finanční plán na rok 2019
obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.
Usnesení 648/2019/RK-69
20. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
České Budějovice, a.s.
Usnesení 649/2019/RK-69
21. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení 650/2019/RK-69
22. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Písek, a.s.
Usnesení 651/2019/RK-69
23. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s.
Usnesení 652/2019/RK-69
24. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Tábor, a.s.
Usnesení 653/2019/RK-69
25. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., a
schválení odměn za rok 2018
Usnesení 654/2019/RK-69
26. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., a
schválení odměn za rok 2018
Usnesení 655/2019/RK-69
27. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., a schválení
odměn za rok 2018
Usnesení 656/2019/RK-69
28. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., a
schválení odměn za rok 2018
Usnesení 657/2019/RK-69
29. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., a schválení odměn
za rok 2018
Usnesení 658/2019/RK-69
30. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., a schválení
odměn za rok 2018
Usnesení 659/2019/RK-69
31. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., a schválení
odměn za rok 2018
Usnesení 660/2019/RK-69
32. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., a schválení odměn
za rok 2018
Usnesení 661/2019/RK-69
33. Rozhodnutí jediného akcionáře - Stanovení kritérií hmotné zainteresovanosti členů představenstev
jihočeských nemocnic pro rok 2019
Usnesení 662/2019/RK-69
34. Rozhodnutí jediného akcionáře – Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice,
a.s., spolufinancovaného z evropských fondů (11. výzva MAS Strakonicko s vazbou na 71. výzvu IROP)
Usnesení 663/2019/RK-69
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35. Rozhodnutí jediného akcionáře – Zpráva o revizi čerpání finančních prostředků na projekt obchodní
společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., „Rozvoj paliativní péče v Nemocnici Jindřichův Hradec,
a.s.“
Usnesení 664/2019/RK-69
36. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 665/2019/RK-69
37. Poskytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmanky
Usnesení 666/2019/RK-69
38. Individuální dotace v gesci odboru Kancelář hejtmanky
Usnesení 667/2019/RK-69
39. Stavební uzávěra Otava - změna
Usnesení 668/2019/RK-69
40. Oprava komunikací - vícepráce a méněpráce - dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 669/2019/RK-69
41. Stavba „Modernizace komunikací II. třídy (P10) C - část C: Silnice II/138 a II/141“ - dohoda o ukončení
smlouvy o dílo
Usnesení 670/2019/RK-69
42. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do
vodního díla Orlík“
Usnesení 671/2019/RK-69
43. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Český Krumlov, ul. Rožmberská - řešení odvodnění silnice
III/1571“
Usnesení 672/2019/RK-69
44. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Modernizace školní kuchyně - Gymnázium Týn nad Vltavou na
p. č. st. 149 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“
Usnesení 673/2019/RK-69
45. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Revitalizace rozvodů TZB a elektro, oprava stěn a podlah
učeben SPŠ stavební Resslova 2, České Budějovice – etapa 3“
Usnesení 674/2019/RK-69
46. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická“
Usnesení 675/2019/RK-69
47. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Vybudování zpevněných ploch před DD, vybudování oplocení
a osvětlení“ (DD Horní Planá)
Usnesení 676/2019/RK-69
48. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce toalet GYMJI“
Usnesení 677/2019/RK-69
49. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Archeoskanzen Trocnov“ (Jihočeské muzeum v Č.
Budějovicích)
Usnesení 678/2019/RK-69
50. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému a úprava
tělesa silnice“
Usnesení 679/2019/RK-69
51. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rozšíření haly na sůl stř. Vyšší Brod“
Usnesení 680/2019/RK-69
52. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220 Nová Ves“
Usnesení 681/2019/RK-69
53. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most evid. č. 12253-4 přes potok za obcí Záboří“
Usnesení 682/2019/RK-69
54. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Klenbový most ev. č. 174-013 u Závišína“
Usnesení 683/2019/RK-69
55. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III-14415 Hradčany“
Usnesení 684/2019/RK-69
56. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Opěrná zeď a propustek pod silnicí III/14521a Svatá Maří“
Usnesení 685/2019/RK-69
57. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 12 ks kolových traktorů se sekačkou travních
porostů“
Usnesení 686/2019/RK-69
58. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 7 ks univerzálních nosičů výměnných nástaveb pro
údržbu komunikací“
Přerušeno
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59. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 8 ks kolových nakladačů“
Usnesení 687/2019/RK-69
60. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace II/160 Metlice“
Usnesení 688/2019/RK-69
61. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Multifunkční centrum zájmového vzdělávání“ – DDM Český
Krumlov
Usnesení 689/2019/RK-69
62. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava střechy a fasády DM Táboritská 688“
Usnesení 690/2019/RK-69
63. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Nákup stolních počítačů a notebooků (150 ks PC + 19 ks NTB)“
Usnesení 691/2019/RK-69
64. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava fasády a střechy administrativní budovy“ (Psychiatrická
léčebna Lnáře)
Usnesení 692/2019/RK-69
65. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní
rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“
Usnesení 693/2019/RK-69
66. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském
kraji“
Usnesení 694/2019/RK-69
67. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. tř.
v Jihočeském kraji“
Usnesení 695/2019/RK-69
68. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Opravy nákladních automobilů Tatra 815“
Usnesení 696/2019/RK-69
69. „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“ –
vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1 (Alšova jihočeská galerie)
Usnesení 697/2019/RK-69
70. „Budova č. p. 115 – 2. etapa zhotovení gabiónů, zdi v zadní části budovy + oprava fasády celé budovy +
oprava zpevněných ploch před vstupní částí budovy“ - vícepráce - dodatek smlouvy č. 1 (DD, ZŠ a ŠJ
Horní Planá)
Usnesení 698/2019/RK-69
71. Revokace usn. č. 488/2019/RK-66 - Smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě
Usnesení 699/2019/RK-69
72. Změna usnesení zastupitelstva kraje 160/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019 k Dotačnímu programu
Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok
2019
Usnesení 700/2019/RK-69
73. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 2. výzva pro
rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 701/2019/RK-69
74. Dotační program Jihočeského kraje Podpora filmových pobídek, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 702/2019/RK-69
75. Návrh dohody o vypořádání závazků - neuveřejnění smlouvy v Registru smluv
Usnesení 703/2019/RK-69
76. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti kultury za rok 2018
Usnesení 704/2019/RK-69
77. Individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje - Milevský smíšený sbor
Usnesení 705/2019/RK-69
78. Individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 706/2019/RK-69
79. Peněžitý dar Statutárnímu městu České Budějovice
Usnesení 707/2019/RK-69
80. Souhlas zřizovatele s přijetím daru pro Jihočeskou filharmonii - peněžní dar - nadační příspěvek
Usnesení 708/2019/RK-69
81. Cena hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje
Usnesení 709/2019/RK-69
82. Realizace projektu „Projekt Nové exponáty a restaurování“
Usnesení 710/2019/RK-69
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83. Zrušení usnesení č. 452/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017 ve věci realizace projektu „Rekonstrukce
objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky“ – Alšova jihočeská galerie a nové schválení financování
Usnesení 711/2019/RK-69
84. Změna usnesení č. 183/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017 ve věci realizace projektu „Zefektivnění ochrany a
využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“
Usnesení 712/2019/RK-69
85. Personální záležitosti kultury - odměny ředitelům zřizovaných kulturních organizací
Usnesení 713/2019/RK-69
86. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2019 - 2.
část
Usnesení 714/2019/RK-69
87. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 715/2019/RK-69
88. Smlouva o proplacení jízdních výdajů
Usnesení 716/2019/RK-69
89. Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení 717/2019/RK-69
90. Nabytí nepeněžního daru
Usnesení 718/2019/RK-69
91. Jmenování nového člena školské rady za zřizovatele
Usnesení 719/2019/RK-69
92. Výsledky konkursních řízení
Usnesení 720/2019/RK-69
93. Personální záležitosti školství - odměny pro ředitele škol a školských zařízení
Usnesení 721/2019/RK-69
94. Personální záležitosti školství - změna platových stupňů
Usnesení 722/2019/RK-69
95. Žádost o individuální dotaci žadatele ProMancus, o.p.s.
Usnesení 723/2019/RK-69
96. Žádost organizace KreBul, o.p.s. o investiční podporu
Usnesení 724/2019/RK-69
97. Změny plánů pořízení investic na rok 2019 příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 725/2019/RK-69
98. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti za rok 2018
Usnesení 726/2019/RK-69
99. Zrušení části usnesení č. 74/2018/ZK-12 a schválení změny projektu „Podpora sociálních služeb v
Jihočeském kraji V“
Usnesení 727/2019/RK-69
100. Výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na železnici přímým
zadáním - uzavření smluv s dopravcem České dráhy, a.s.
Usnesení 728/2019/RK-69
101. Rozhodnutí jediného společníka - zadávací řízení - veřejná zakázka - Dodavatel softwaru na
vyhledávání tarifních zón, konstrukci ceny, prodej a tisk časových kuponů na předprodejních místech IDS
JK
Usnesení 729/2019/RK-69
102. Žádost o individuální dotaci - Obec Sedlec
Přerušeno
103. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje - personální záležitosti
Usnesení 730/2019/RK-69
104. Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2018
Usnesení 731/2019/RK-69
105. Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2018
Usnesení 732/2019/RK-69
106. Rozpočtové změny 11/19
Usnesení 733/2019/RK-69
107. Uzavření Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě s HVP a.s.
Usnesení 734/2019/RK-69
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108. Změna usnesení č. 127/2019/ZK-20 - darování movitých věcí Krajskému vojenskému velitelství České
Budějovice
Usnesení 735/2019/RK-69
109. Souhlas s odstraněním stavby ve statku Dobešice
Usnesení 736/2019/RK-69
110. Souhlas s odstraněním staveb v areálu statku Měšice
Usnesení 737/2019/RK-69
111. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/105/19 v k. ú. Volyně
Usnesení 738/2019/RK-69
112. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/080/19 - meteostanice
Usnesení 739/2019/RK-69
113. Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Čimelice, uzavření smlouvy č. SVB/OHMS/109/19 STL plynovod
Usnesení 740/2019/RK-69
114. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 741/2019/RK-69

*****
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
České Budějovice, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 630/2019/RK-69
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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 2 001 100 000,- Kč, slovy dvěmiliardyjedenmilionjednostotisíc korun
českých, o částku 14 800 000,- Kč, slovy čtrnáctmilionůosmsettisíc korun českých, 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, na částku
2 015 900 000,- Kč, slovy dvěmiliardypatnáctmilionůdevětsettisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474
zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního
kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité
hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1967, 4 ks (čtyři kusy) akcií
o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1968 až
1971 a 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun
českých, označených čísly 1972 až 1979 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno,
v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn
souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou
České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., uděluje
souhlas, aby emisní kurs 13 ks (třinácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl
splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit
emisní kurs akcií na účet č. 2107918128/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
přičemž splaceno bude 14 800 000,- Kč, slovy čtrnáctmilionůosmsettisíc korun českých, a to nejpozději
do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního
kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií
bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a.s., „Rekonstrukce LDN “
Usnesení č. 631/2019/RK-69
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
realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., „Rekonstrukce LDN“.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Český Krumlov, a.s.
Usnesení č. 632/2019/RK-69
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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 484 432 000,- Kč, slovy čtyřistaosmdesátčtyřimilionůčtyřistatřicetdvatisíc
korun českých, o částku 52 400 000,- Kč, slovy padesátdvamilionůčtyřistatisíc korun českých, na částku
536 832 000,- Kč, slovy pětsettřicetšestmilionůosmsettřicetdvatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474
zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního
kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označených čísly 503 až 507, 2 ks
(dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých,
označené čísly 508 až 509 a 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy
jednostotisíc korun českých, označené čísly 510 až 513 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými,
znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné – převod akcií
je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
je Český Krumlov, Nemocniční 429, Horní Brána, PSČ 381 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., uděluje
souhlas, aby emisní kurs 11 ks (jedenácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl
splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit
emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., přičemž splaceno bude
52 400 000,- Kč, slovy padesátdvamilionůčtyřistatisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců
ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní
kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Dačice, a.s.
Usnesení č. 633/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., takto:
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Základní kapitál se zvyšuje z částky 46 700 000,- Kč, slovy čtyřicetšestmilionůsedmsettisíc korun českých,
o částku 6 400 000,- Kč, slovy šestmilionůčtyřistatisíc korun českých, na částku 53 100 000,- Kč, slovy
padesáttřimilionůjednostotisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,
upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 72 až 77 a 4 ks
(čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých,
označené čísly 78 až 81 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě,
veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem valné
hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
jsou Dačice, Dačice II, Antonínská 85, PSČ 380 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., uděluje souhlas,
aby emisní kurs 10 ks (deseti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs
akcií na účet č. 3000045376/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse Bank AG, přičemž splaceno
bude 6 400 000,- Kč, slovy šestmilionůčtyřistatisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové
výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven
jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného
akcionáře.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 634/2019/RK-69
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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 1 294 652 000,- Kč, slovy jednamiliardadvěstědevadesát
čtyřimilionůšestsetpadesátdvatisíc korun českých, o částku 21 000 000,- Kč, slovy dvacetjednamilionů korun
českých, na částku 1 315 652 000,- Kč, slovy jednamiliardatřistapatnáctmilionůšestsetpadesátdvatisíc korun
českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky
navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 1116 až 1117
a 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označený
číslem 1118 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně
neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
je Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, U Nemocnice 380, PSČ 377 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., uděluje
souhlas, aby emisní kurs 3 ks (tří kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs
akcií na účet č. 9000042738/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse Bank AG, přičemž splaceno bude
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21 000 000,- Kč, slovy dvacetjednamilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne
rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs
nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Písek, a.s., včetně zvýšení základního kapitálu dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 635/2019/RK-69
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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 635 669 000,- Kč, slovy šestsettřicetpětmilionůšestsetšedesátdevěttisíc
korun českých, o celkovou částku 29 300 000,- Kč, slovy dvacetdevětmilionůtřistatisíc korun českých, z toho:
1. zvýšení základního kapitálu o částku 22 000 000,- Kč,
2. zvýšení základního kapitálu o částku 7 300 000,- Kč, v rámci projektu „Modernizace přístrojového
vybavení Nemocnice Písek, a.s.“, dle SM/115/RK,
na částku 664 969 000,- Kč, slovy šestsetšedesátčtyřimilionůdevětsetšedesátdevěttisíc korun českých, a to
ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného
zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 657 až 658, 9 ks
(devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých,
označených čísly 659 až 667 a 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy
jednostotisíc korun českých, označené čísly 668 až 670 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými,
znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné – převod akcií
je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
je Písek, Budějovické Předměstí, Karla Čapka 589, PSČ 397 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas,
aby emisní kurs 14 ks (čtrnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní
kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude
29 300 000,- Kč, slovy dvacetdevětmilionůtřistatisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne
rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs
nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Prachatice, a.s.
Usnesení č. 636/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 394 440 500,- Kč, slovy třistadevadesátčtyřimilionůčtyřistačtyřicet
tisícpětset korun českých, o částku 26 800 000,- Kč, slovy dvacetšestmilionůosmsettisíc korun českých, na
částku 421 240 500,- Kč, slovy čtyřistadvacetjednamilionůdvěstěčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve
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smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného
zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 1439 až 1440,
6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých,
označených čísly 1441 až 1446 a 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč,
slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 1447 až 1454 - nově upisované akcie jsou
akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně
převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
jsou Prachatice, Prachatice II, Nebahovská 1015, PSČ 383 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas,
aby emisní kurs 16 ks (šestnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs
akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude
26 800 000,- Kč, slovy dvacetšestmilionůosmsettisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne
rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs
nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s., včetně zvýšení základního kapitálu dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 637/2019/RK-69
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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 667 561 715,33 Kč slovy šestsetšedesátsedmmilionůpětsetšedesát
jednatisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, o celkovou částku 14 500 000,- Kč, slovy
čtrnáctmilionůpětsettisíc korun českých, z toho:
1. zvýšení základního kapitálu o částku 14 100 000,- Kč,
2. zvýšení základního kapitálu o částku 400 000,- Kč, v rámci projektu „Modernizace informační
infrastruktury pro zdravotnictví v prostředí Nemocnice Strakonice, a.s.“, dle SM/115/RK,
na částku 682 061 715,33 Kč, slovy šestsetosmdesátdvamilionůšedesátjednatisícsedmsetpatnáct korun
českých třicettři haléřů, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií
až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité
hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů kroun českých, označený číslem 608, 4 ks (čtyři kusy) akcií
o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly
609 až 612 a 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun
českých, označené čísly 613 až 617 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno,
v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn
souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
jsou Strakonice, Strakonice I, Radomyšlská 336, PSČ 386 01.
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Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., uděluje souhlas,
aby emisní kurs 10 ks (deseti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs
akcií na účet č. 228689932/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceno bude
14 500 000,- Kč, slovy čtrnáctmilionůpětsettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové
výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven
jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného
akcionáře.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Tábor, a.s.
Usnesení č. 638/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 603 254 000,- Kč, slovy šestsettřimilionůdvěstěpadesátčtyřitisíc korun
českých, o částku 25 800 000,- Kč, slovy dvacetpětmilionůosmsettisíc korun českých, na částku
629 054 000,-Kč, slovy šestsetdvacetdevětmilionůpadesátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474
zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného
zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 694 až 695, 5 ks
(pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých,
označených čísly 696 až 700 a 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy
jednostotisíc korun českých, označených čísly 701 a 708 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými,
znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je
podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
je Tábor, Kpt. Jaroše 2000/10, PSČ 390 03.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., uděluje souhlas,
aby emisní kurs 15 ks (patnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs
akcií na účet č. 220707702/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceno bude
25 800 000,- Kč, slovy dvacetpětmilionůosmsettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové
výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven
jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného
akcionáře.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení č. 639/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
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I. volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., navrženého zástupce kraje
MUDr. Janu Chocholovou, s účinností ke dni 2. 9. 2019;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., ve znění
přílohy návrhu č. 695/RK/19;
III. ukládá
Ing. Ivu Houškovi, MBA, předsedovi představenstva, uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce člena
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., dle části II. usnesení.
T: 08. 07. 2019

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2018, Finanční plán na rok 2019 a
Plán investic na rok 2019 obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení č. 640/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2018 včetně řádné účetní závěrky za rok 2018, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2019 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2019;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2018 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 4 návrhu
č. 696/RK/19;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2018 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2018, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2018.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2018, Finanční plán na rok 2019 a
Plán investic na rok 2019 obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení č. 641/2019/RK-69
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. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2018 včetně řádné účetní závěrky za rok 2018, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2019 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2019;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2018 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 5 návrhu
č. 697/RK/19;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2018 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2018, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2018.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2018, Finanční plán na rok 2019 a
Plán investic na rok 2019 obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení č. 642/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2018 včetně řádné účetní závěrky za rok 2018, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2019 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2019;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2018 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 4 návrhu
č. 698/RK/19;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2018 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2018, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2018.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2018, Finanční plán na rok 2019 a
Plán investic na rok 2019 obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 643/2019/RK-69
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
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2018 včetně řádné účetní závěrky za rok 2018, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2019 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2019;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2018 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 4 návrhu
č. 699/RK/19;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2018 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2018, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2018.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2018, Finanční plán na rok 2019 a
Plán investic na rok 2019 obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení č. 644/2019/RK-69
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:
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I. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2018 včetně řádné účetní závěrky za rok 2018, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2019 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2019;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2018 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 4 návrhu
č. 700/RK/19;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2018 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2018, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2018.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2018, Finanční plán na rok 2019 a
Plán investic na rok 2019 obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení č. 645/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2018 včetně řádné účetní závěrky za rok 2018, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2019 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2019;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2018 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 5 návrhu
č. 701/RK/19;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2018 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2018, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2018.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2018, Finanční plán na rok 2019 a
Plán investic na rok 2019 obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 646/2019/RK-69
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
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2018 včetně řádné účetní závěrky za rok 2018, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2019 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2019;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2018 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 5 návrhu
č. 702/RK/19;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2018 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2018, a to po seznámení se s těmito zprávami,
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2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2018.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2018, Finanční plán na rok 2019 a
Plán investic na rok 2019 obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení č. 647/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2018 včetně řádné účetní závěrky za rok 2018, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2019 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2019;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2018 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 4 návrhu
č. 703/RK/19;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2018 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2018, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2018.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2018 a Finanční plán na rok 2019
obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.
Usnesení č. 648/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
1. Řádnou účetní závěrku za rok 2018,
2. Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018,
3. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018,
4. Finanční plán na rok 2019 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2018 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 4 návrhu
č. 704/RK/19;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2018 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2018, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2018.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení č. 649/2019/RK-69
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:
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bere na vědomí
1. zprávu o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877,
2. aktuální prohlášení členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
ohledně nezávislosti a odborné způsobilosti.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 650/2019/RK-69
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:
bere na vědomí
1. zprávu o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157,
2. aktuální prohlášení členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
ohledně nezávislosti a odborné způsobilosti.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení č. 651/2019/RK-69
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:
bere na vědomí
1. zprávu o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
2. aktuální prohlášení členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., ohledně
nezávislosti a odborné způsobilosti.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 652/2019/RK-69
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:
bere na vědomí
1. zprávu o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
2. aktuální prohlášení členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., ohledně
nezávislosti a odborné způsobilosti.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení č. 653/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
bere na vědomí
1. zprávu o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
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2. aktuální prohlášení členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., ohledně
nezávislosti a odborné způsobilosti.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., a
schválení odměn za rok 2018
Usnesení č. 654/2019/RK-69
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
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s., za rok 2018 dle přílohy návrhu č. 705/RK/19.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., a schválení
odměn za rok 2018
Usnesení č. 655/2019/RK-69
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
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s., za rok 2018 dle přílohy návrhu č. 706/RK/19.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., a schválení odměn
za rok 2018
Usnesení č. 656/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Dačice, a.s., za rok 2018 dle přílohy návrhu č. 707/RK/19.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., a
schválení odměn za rok 2018
Usnesení č. 657/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., za rok 2018 dle přílohy návrhu č. 708/RK/19.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., a schválení odměn za
rok 2018
Usnesení č. 658/2019/RK-69
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:
schvaluje
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Písek, a.s., za rok 2018 dle přílohy návrhu č. 709/RK/19.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., a schválení
odměn za rok 2018
Usnesení č. 659/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Prachatice, a.s., za rok 2018 dle přílohy návrhu č. 710/RK/19.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., a schválení
odměn za rok 2018
Usnesení č. 660/2019/RK-69
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:
schvaluje
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Strakonice, a.s., za rok 2018 dle přílohy návrhu č. 711/RK/19.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., a schválení odměn za
rok 2018
Usnesení č. 661/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Tábor, a.s., za rok 2018 dle přílohy návrhu č. 712/RK/19.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Stanovení kritérií hmotné zainteresovanosti členů představenstev
jihočeských nemocnic pro rok 2019
Usnesení č. 662/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804,
Nemocnice České Budějovice, a.s., IČ 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149,
Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice
Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s.,
IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
kritéria hmotné zainteresovanosti pro rok 2019 členům představenstev společností Nemocnice České
Budějovice, a.s., Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocnice Dačice, a.s., Nemocnice Jindřichův
Hradec, a.s., Nemocnice Písek, a.s., Nemocnice Prachatice, a.s., Nemocnice Strakonice, a.s., a Nemocnice
Tábor, a.s. tak, jak je uvedeno v příloze návrhu č. 742/RK/19;
II. ukládá
1. představenstvům obchodních společností Nemocnice České Budějovice, a.s., Nemocnice Český
Krumlov, a.s., Nemocnice Dačice, a.s., Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., Nemocnice Písek, a.s.,
Nemocnice Prachatice, a.s., Nemocnice Strakonice, a.s., a Nemocnice Tábor, a.s., předložit zakladateli
prostřednictvím společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., po uzavření roku 2019 zprávu o vyhodnocení
splnění stanovených kritérií za rok 2019,
2. představenstvu obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., předložit zakladateli zprávy podle
předchozího odstavce doplněné o komentář.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s., spolufinancovaného z evropských fondů (11. výzva MAS Strakonicko s vazbou na 71.
výzvu IROP)
Usnesení č. 663/2019/RK-69
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 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče Nemocnice Strakonice, a.s.“
spolufinancovaný z evropských fondů prostřednictvím 11. výzvy Místní akční skupiny (dále jen „MAS
Strakonicko“) s vazbou na 71. výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“);
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 – Zpráva o revizi čerpání finančních prostředků na projekt obchodní
společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., „Rozvoj paliativní péče v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.“
Usnesení č. 664/2019/RK-69
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:
souhlasí
se zprávou nezávislého auditora o ověření vyúčtování dotace poskytnuté na základě Změnového rozhodnutí
č. OZS/53a/4142/2018 akreditovanému zařízení Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., na projekt „Rozvoj
paliativní péče v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.“ vyhotovenou auditorskou společností NEXIA AP, a.s.,
ev. č. auditorské společnosti 096, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 - Karlín.
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K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 665/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 27. 5. 2019.

K bodu: Poskytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmanky
Usnesení č. 666/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí individuální dotace těchto subjektů:
1. Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných, z.s., na podporu činnosti Krajské organizace Jihočeského
Vojenského sdružení rehabilitovaných,
2. Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., na podporu činnosti Oblastního výboru Českého svazu bojovníků
za svobodu v Českých Budějovicích,
3. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kaliště, na pořízení nové přenosné motorové stříkačky pro požární
sport dětí a mládeže;
II. schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Jihočeským Vojenským sdružením
rehabilitovaných, z. s., IČO 01629573, ve výši 40 000 Kč, v režimu nezakládajícím veřejnou podporu,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace radou kraje dle přílohy č. 1 mat. č. 679/RK/19;
III. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito subjekty:
1. Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., IČO 00442755,
2. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kaliště, IČO 65048393;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k
realizaci částí II. a III. usnesení.

K bodu: Individuální dotace v gesci odboru Kancelář hejtmanky
Usnesení č. 667/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
přijetí žádosti o poskytnutí individuální dotace společnosti TOULAVA, o.p.s., ve výši 480 000,- Kč, na projekt
„Certifikovaná pěší Stezka podél Lužnice Toulavou“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace společnosti TOULAVA, o.p.s., se sídlem
Vančurova 1946, 390 01 Tábor, IČO 28149637, ve výši 480 000,- Kč, v režimu nezakládajícím veřejnou
podporu, na projekt „Certifikovaná pěší Stezka podél Lužnice Toulavou“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace dle vzoru v příloze č. 1 návrhu č. 733/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh v souladu s částí II. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Stavební uzávěra Otava - změna
Usnesení č. 668/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s obsahem předloženého návrhu územního opatření o změně stavební uzávěry a se způsobem vypořádání
připomínky firmy ČEVAK a.s.;
II. mění
územní opatření o stavební uzávěře čj. Výst/1009/89/Ad ze dne 18. 12. 1989 vydané Městským národním
výborem Písek, odborem výstavby, kterým bylo podle § 39 zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění vydáno
20
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

územní rozhodnutí o stavební uzávěře pro území v ochranném pásmu 2 stupně vnitřní části vodárenského
odběru z řeky Otavy pro město Písek v prostoru ohraničeném „na levém břehu řeky Otavy – hranice
městské zástavby Písek – Václav, silnice „strakonická“, severozápadní kraj lesa, lesní cesta Malé Nepodřice
– Zátavský most, Zátavský most; pravý břeh: silnice od Zátavského mostu na Hradiště, hranice zástavby
Hradiště, lesem přes Hradišťský vrch po vrstevnici cca 438 k hostinci U Smetáka“ na pozemcích v části
katastrálních území Nepodřice, Zátaví a Hradiště u Písku;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II.
usnesení.

K bodu: Oprava komunikací - vícepráce a méněpráce - dodatek smlouvy č. 1
Usnesení č. 669/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Oprava komunikací“ uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu
dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1,2 návrhu č. 791/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a jejich příloh č. 1 návrhu 791/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy mezi JK a firmou SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129,
470 01 Česká Lípa, IČO 25018094, ve znění podle přílohy č. 2 návrhu 791/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou SaM
silnice a mosty a.s., hejtmance kraje k podpisu.
T: 20. 6. 2019

K bodu: Stavba „Modernizace komunikací II. třídy (P10) C - část C: Silnice II/138 a II/141“ - dohoda o
ukončení smlouvy o dílo
Usnesení č. 670/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh dohody o ukončení smlouvy o dílo č. SDL/OREG/643/17 s firmou Robstav k.s. dle přílohy č. 1 návrhu
č. 828/RK/19;
II. schvaluje
uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo č. SDL/OREG/643/17 ze dne 9. 8. 2017 s firmou Robstav k.s.,
Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha 4, IČO 274 30 774, dle přílohy č. 1 návrhu č. 828/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.
T: 20. 6. 2019

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu
do vodního díla Orlík“
Usnesení č. 671/2019/RK-69
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. 653/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík“
konané v režimu otevřeného nadlimitního řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do
vodního díla Orlík“:
sdružení: „Sweco + Aquatis“
název společnosti: Sweco Hydroprojekt a.s. (vedoucí společník)
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se sídlem: Táborská 31, 140 16 Praha 4
IČO: 26475081
název společnosti: AQUATIS a.s. (společník)
se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno
IČO: 46347526
za cenu nejvýše přípustnou 3 350 000,00 Kč bez DPH, 4 053 500,00 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 350/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Studie proveditelnosti opatření ke snížení
dotace fosforu do vodního díla Orlík“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Český Krumlov, ul. Rožmberská - řešení odvodnění
silnice III/1571“
Usnesení č. 672/2019/RK-69
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. 686/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Český Krumlov, ul. Rožmberská – řešení odvodnění silnice III/1571“ 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 „Český Krumlov, ul. Rožmberská – řešení odvodnění silnice
III/1571“ 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 „Český Krumlov, ul. Rožmberská – řešení odvodnění silnice
III/1571“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Modernizace školní kuchyně - Gymnázium Týn nad
Vltavou na p. č. st. 149 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“
Usnesení č. 673/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 729/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace
školní kuchyně – Gymnázium Týn nad Vltavou na p. č. st. 149 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“
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
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Modernizace školní kuchyně – Gymnázium Týn nad Vltavou
na p. č. st. 149 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“:
název společnosti: ACG-Real s.r.o.
se sídlem: Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČO: 27094359
za cenu nejvýše přípustnou 7 570 559,00 Kč bez DPH, 9 160 376,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Milanu Šnorkovi, řediteli Gymnázia, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13, IČO 60076062:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Revitalizace rozvodů TZB a elektro, oprava stěn a
podlah učeben SPŠ stavební Resslova 2, České Budějovice – etapa 3“
Usnesení č. 674/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení hodnocení nabídek uvedené v přílohách č.
1 - 2 k návrhu č. 744/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Revitalizace rozvodů TZB a elektro,
oprava stěn a podlah učeben SPŠ stavební Resslova 2, České Budějovice – etapa 3“ 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 „Revitalizace rozvodů TZB a elektro, oprava stěn a podlah
učeben SPŠ stavební Resslova 2, České Budějovice – etapa 3“:
název společnosti: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.
se sídlem: Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČO: 48201952
za cenu nejvýše přípustnou 3 396 487,00 Kč bez DPH, 4 109 749,00 Kč s DPH;
III. ukládá
RNDr. Vladimíru Kostkovi, řediteli Střední průmyslové školy stavební, České Budějovice, Resslova 2, IČO
60076089:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Revitalizace rozvodů TZB a elektro, oprava stěn a podlah učeben SPŠ
stavební Resslova 2, České Budějovice – etapa 3“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ Vožická“
Usnesení č. 675/2019/RK-69
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. 751/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická“ konané v režimu
otevřeného podlimitního řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ Vožická“:
název společnosti: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha - Nové Město
IČO: 45274924
za nejvýše přípustnou cenu celkem za provedení díla ve výši 87 130 417,66 Kč bez DPH, tj. 105 427 805,37
Kč vč. DPH, a za nejvýše přípustnou cenu pro uzavření smlouvy mezi Jihočeským krajem a dodavatelem ve
výši 84 862 592,50 Kč bez DPH, tj. 102 683 736,93 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: M - SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice - Bílé Předměstí
IČO: 42196868
za nejvýše přípustnou cenu celkem za provedení díla ve výši 92 398 932,63 Kč bez DPH,
tj. 111 802 708,48 Kč vč. DPH, a za nejvýše přípustnou cenu pro uzavření smlouvy mezi Jihočeským
krajem a dodavatelem ve výši 89 942 673,05 Kč bez DPH, tj. 108 830 634,39 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha - Smíchov
IČO: 60838744
za nejvýše přípustnou cenu celkem za provedení díla ve výši 97 777 524,33 Kč bez DPH,
tj. 118 310 804,44 Kč vč. DPH, a za nejvýše přípustnou cenu pro uzavření smlouvy mezi Jihočeským
krajem a dodavatelem ve výši 95 217 286,94 Kč bez DPH, tj. 115 212 917,20 Kč vč. DPH,
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3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 3 k návrhu č. 1615/RK/18;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Dopravní napojení průmyslové zóny
Tábor východ - Vožická“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Vybudování zpevněných ploch před DD, vybudování
oplocení a osvětlení“ (DD Horní Planá)
Usnesení č. 676/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení hodnocení nabídek uvedené v přílohách č.
1 - 2 k návrhu č. 766/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Vybudování zpevněných ploch před DD,
vybudování oplocení a osvětlení“ 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 „Vybudování zpevněných ploch před DD, vybudování
oplocení a osvětlení“:
název společnosti: Stavební firma HUKO s.r.o.
se sídlem: Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
IČO: 25174533
za cenu nejvýše přípustnou 1 387 734,00 Kč bez DPH, 1 595 894,10 Kč vč. 15% DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) 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 1 937 304,00 Kč bez DPH, 2 227 899,60 Kč vč. 15% DPH,
2) název společnosti: DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.
se sídlem: U Pily 666, 370 01 České Budějovice
IČO: 28096878
za cenu nejvýše přípustnou 2 055 554,87 Kč bez DPH, 2 363 888,10 Kč vč. 15% DPH;
III. ukládá
Ing. Bc. Renatě Březinové, ředitelce Domova důchodců Horní Planá, IČO 00665746:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Vybudování zpevněných ploch před DD, vybudování oplocení a
osvětlení“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce toalet GYMJI“
Usnesení č. 677/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 770/RK/19
na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce toalet GYMJI“ 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 toalet GYMJI“:
název společnosti: Roman Kučera - stavitelství
se sídlem: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice
IČO: 60823020
za cenu nejvýše přípustnou 4 109 500,00 Kč bez DPH, 4 972 495,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: Stavo – H CZ. s.r.o.
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se sídlem: 391 36 Sudoměřice u Tábora 23
IČO: 26069865
za cenu nejvýše přípustnou 4 126 858,34 Kč bez DPH, 4 993 498,59 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: Kavas a.s.
se sídlem: 391 76 Slapy u Tábora 137
IČO: 26111454
za cenu nejvýše přípustnou 4 332 224,00 Kč bez DPH, 5 241 991,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Pavlu Kavříkovi, řediteli školy, IČO 60076101:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce toalet GYMJI“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Archeoskanzen Trocnov“ (Jihočeské muzeum v Č.
Budějovicích)
Usnesení č. 678/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 797/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Archeoskanzen Trocnov“ 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 včetně odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě na veřejnou zakázku
„Archeoskanzen Trocnov“ na základě § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., neboť se v průběhu
zadávacího řízení 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
Ing. Františku Štanglovi, řediteli Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, IČO 00073539, zajistit
všechny potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Archeoskanzen
Trocnov“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému a
úprava tělesa silnice“
Usnesení č. 679/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
oznámení vybraného dodavatele o odstoupení ze zadávacího řízení uvedené v příloze č. 1 k návrhu
č. 798/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
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému
a úprava tělesa silnice“ na základě práva zadavatele, vyhrazeného v zadávací dokumentaci čl. 13. odst. 1.,
protože se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, konkrétně v zadávacím
řízení nezůstal žádný účastník, 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 „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení
zádržného systému a úprava tělesa silnice“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rozšíření haly na sůl stř. Vyšší Brod“
Usnesení č. 680/2019/RK-69
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. 799/RK/19, na plnění veřejné zakázky s názvem „Rozšíření haly na sůl stř.
Vyšší Brod“, 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 „Rozšíření haly na sůl stř. Vyšší Brod“ 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
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, zajistit všechny
potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Rozšíření haly na sůl stř. Vyšší
Brod“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220 Nová Ves“
Usnesení č. 681/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 802/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220 Nová Ves“, 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 „Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220 Nová Ves“:
název společnosti:
SWIETELSKY stavební, s. r. o.
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 2 342 099,76 Kč bez DPH, 2 833 940,71 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 „Zajištění svahu a rozšíření silnice III/17220 Nová Ves“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most evid. č. 12253-4 přes potok za obcí Záboří“
Usnesení č. 682/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 803/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Most evid. č. 12253-4 přes potok za obcí Záboří“, 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. 12253-4 přes potok za obcí Záboří“:
název společnosti:
Reno Šumava, a. s.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
60071346
za cenu nejvýše přípustnou 5 652 900,00 Kč bez DPH, 6 840 009,00 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. vykonávat funkci stavebníka na „Most evid. č. 12253-4 přes potok za obcí Záboří“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Klenbový most ev. č. 174-013 u Závišína“
Usnesení č. 683/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 804/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Klenbový most ev. č. 174-013 u Závišína“, 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 „Klenbový most ev. č. 174-013 u Závišína“:
název společnosti:
Reno Šumava, a. s.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
60071346
za cenu nejvýše přípustnou 2 783 400,00 Kč bez DPH, 3 367 914,00 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. vykonávat funkci stavebníka na „Klenbový most ev. č. 174-013 u Závišína“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III-14415
Hradčany“
Usnesení č. 684/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 805/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III-14415 Hradčany“, 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 „Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III-14415 Hradčany“:
název společnosti:
ZNAKON, a. s.
se sídlem:
Sousedovice č. p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO:
26018055
za cenu nejvýše přípustnou 4 098 389,25 Kč bez DPH, 4 959 050,99 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 opěrné zdi podél silnice III-14415 Hradčany“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Opěrná zeď a propustek pod silnicí III/14521a Svatá
Maří“
Usnesení č. 685/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 806/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Opěrná zeď a propustek pod silnicí III/14521a Svatá Maří“, 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 „Opěrná zeď a propustek pod silnicí III/14521a Svatá Maří“:
název společnosti:
Reno Šumava, a. s.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
60071346
za cenu nejvýše přípustnou 3 666 900,00 Kč bez DPH, 4 436 949,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641
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1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Opěrná zeď a propustek pod silnicí III/14521a Svatá Maří“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 12 ks kolových traktorů se sekačkou travních
porostů“
Usnesení č. 686/2019/RK-69
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. 807/RK/19, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka 12 ks
kolových traktorů se sekačkou travních porostů“, konané v režimu otevřeného řízení za podmínek dle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka 12 ks kolových traktorů se sekačkou travních
porostů“:
název společnosti:
MTM Tech, s. r. o.
se sídlem:
Janovská 375, 109 00 Praha 10
IČO:
60471417
za cenu nejvýše přípustnou 27 782 400,00 Kč bez DPH, 33 616 704,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
a) název společnosti: KOBIT, spol. s r.o.
se sídlem:
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
IČO:
44792247
za cenu nejvýše přípustnou 28 252 400,00 Kč bez DPH, 34 185 404,00 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 12 ks kolových traktorů se sekačkou
travních porostů“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 8 ks kolových nakladačů“
Usnesení č. 687/2019/RK-69
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. 811/RK/19, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka 8 ks
kolových nakladačů“, konané v režimu otevřeného řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka 8 ks kolových nakladačů“:
název společnosti:
TERRAMET, spol. s r. o.
se sídlem:
Obchodní 131, 251 01 Čestlice
IČO:
41692519
za cenu nejvýše přípustnou 14 188 000,00 Kč bez DPH, 17 167 480,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti:
PEKASS, a. s.
se sídlem:
Přátelství 987/11, 104 00Praha 10 – Uhříněves
IČO:
41693426
za cenu nejvýše přípustnou 14 312 000,00 Kč bez DPH, 17 317 520,00 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 8 ks kolových nakladačů“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace II/160
Metlice“
Usnesení č. 688/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 814/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace II/160 Metlice“, 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 krajnice a svahu tělesa komunikace II/160 Metlice“:
název společnosti:
HYDRO & KOV, s. r. o.
se sídlem:
Pražská 1333, 379 01 Třeboň
IČO:
27720161
za cenu nejvýše přípustnou 3 977 777,00 Kč bez DPH, 4 813 110,17 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: SWIETELSKY stavební, s. r. o.
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 4 642 441,53 Kč bez DPH, 5 617 354,25 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 4 829 283,10 Kč bez DPH, 5 843 432,55 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 krajnice a svahu tělesa komunikace II/160 Metlice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Multifunkční centrum zájmového vzdělávání“ – DDM
Český Krumlov
Usnesení č. 689/2019/RK-69
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. 832/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Multifunkční centrum zájmového vzdělávání“ 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
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Multifunkční centrum zájmového vzdělávání“:
název společnosti: VIDOX s.r.o.
se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168
za cenu nejvýše přípustnou 13 497 741,54 Kč bez DPH, 16 332 267,26 Kč vč. DPH,
III. ukládá
Mgr. Jakubu Pichovi, řediteli Domu dětí a mládeže Český Krumlov, IČO 00665711:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava střechy a fasády DM Táboritská 688“
Usnesení č. 690/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 721/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
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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 střechy a fasády
DM Táboritská 688“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední škole rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941,
IČO 00510912, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek
na výběr dodavatele „Oprava střechy a fasády DM Táboritská 688“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady
2) Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., ředitel školy
Ing. Věra Davidová, zástupkyně ředitele
3) Ing. Jiří Srp, zástupce ředitele
Lenka Zemanová, ekonomka
4) Ing. Vladimír Filip, OSMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, OSMT KÚ
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ,
2. Ing. Aleši Vondrkovi, Ph. D., řediteli školy, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě
kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Nákup stolních počítačů a notebooků (150 ks PC + 19 ks NTB)“
Usnesení č. 691/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 737/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky „Nákup stolních počítačů a notebooků (150 ks PC + 19 ks NTB)“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Nákup stolních počítačů a notebooků (150 ks PC + 19 ks NTB)“ pověřenou
všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 737/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, MBA, člen rady kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2) JUDr. Milan Kučera, ředitel KÚ
Mgr. Aleš Mik, pověřen vedením OVZI KÚ
3) Ing. Petr Vobejda, vedoucí OINF KÚ
Ing. František Beránek, OINF KÚ
4) Ing. Petr Váňa, OINF KÚ
Ing. Václav Hála, OINF KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava fasády a střechy administrativní budovy“ (Psychiatrická
léčebna Lnáře)
Usnesení č. 692/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 788/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
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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 fasády a střechy
administrativní budovy“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Psychiatrické léčebně Lnáře p.o., Lnáře 16, 387 42 Lnáře, IČO 00668168, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele
„Oprava fasády a střechy administrativní budovy“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
2) Ing. Milan Rybák, vedoucí oddělení ZP
Mgr. Petr Studenovský, vedoucí OZ
3) Ing. Zdeněk Majer, ředitel PL Lnáře
Karel Kotrc, zmocněnec PL Lnáře
4) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Kateřina Cundová, OVZI KÚ
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ
Irena Štěpánková, OVZI KÚ,
2. Ing. Zdeňku Majerovi, řediteli PL Lnáře, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje
k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní
rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“
Usnesení č. 693/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle
návrhu č. 790/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 3;
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
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 podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Opatření pro
regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci
Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu
č. 790/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2) Ing. Milan Vlášek, OZZL KÚ
Ing. Šárka Máchová, OZZL KÚ
3) RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D., OZZL KÚ
Ing. Jana Sládková, OZZL KÚ
4) Ing. Hana Machartová, OZZL KÚ
Ing. Kateřina Jemelíková, OZZL KÚ
5) Irena Štěpánková, OVZI KÚ
Ing. Klára Tejmlová, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v
Jihočeském kraji“
Usnesení č. 694/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 815/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 propustků
pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji“;
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 „Rekonstrukce propustků
pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Ing. Pavel Pavel, člen rady kraje
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
c) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod Strakonice, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK, závod Strakonice, provoz. náměstek
d) Petr Brom, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, provoz. náměstek
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 „Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a
III. tř. v Jihočeském kraji“
Usnesení č. 695/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 816/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 „Vodorovné dopravní
značení v provedení plast na silnicích II. a III. tř. v Jihočeském kraji“;
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 „Vodorovné dopravní
značení v provedení plast na silnicích II. a III. tř. v Jihočeském kraji“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Ing. Miroslav Joch, 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) Petr Brom, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, provoz. náměstek
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 řízení – veřejná zakázka „Opravy nákladních automobilů Tatra 815“
Usnesení č. 696/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 845/RK/19 a jeho
přílohu č. 1 v upraveném znění;
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 služby „Opravy nákladních
automobilů Tatra 815“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Opravy nákladních automobilů Tatra 815“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
c) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod J. Hradec, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK, závod J. Hradec, provozní náměstek
d) Jaroslav Kozák, SÚS JčK, závod Písek, ředitel
Ing. Rudolf Pešta, SÚS JčK, závod Písek, provozní náměstek
e) Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod Prachatice, ředitel
Bc. Karel Plánek, SÚS JčK, závod Prachatice, provozní náměstek
f) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“
– vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1 (Alšova jihočeská galerie)
Usnesení č. 697/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské
galerii - Wortnerově domě“ uvedené ve změnových listech č. 1 až 12 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
k návrhu č. 812/RK/19 v celkové výši dodatečných stavebních prací 2 422 448,52 Kč bez DPH
a nerealizovaných prací ve výši 1 106 067,30 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 1 až 12 dle přílohy č. 1 k návrhu č. 812/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Alšovou jihočeskou galerií, IČO 00073512
a zhotovitelem stavby firmou HORA s. r. o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, IČO 26015889;
III. ukládá
Mgr. Aleši Seifertovi, řediteli Alšovy jihočeské galerie, IČO 00073512, uzavřít dodatek č. 1 smlouvy
s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.

K bodu: „Budova č. p. 115 – 2. etapa zhotovení gabiónů, zdi v zadní části budovy + oprava fasády celé
budovy + oprava zpevněných ploch před vstupní částí budovy“ - vícepráce - dodatek smlouvy č. 1 (DD, ZŠ a
ŠJ Horní Planá)
Usnesení č. 698/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce na akci „Budova č. p. 115 – 2. etapa zhotovení gabiónů, zdi v zadní části budovy + oprava fasády
celé budovy + oprava zpevněných ploch před vstupní částí budovy“ uvedené ve změnovém listu č. 1 dle
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důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 720/RK/19 v celkové výši dodatečných stavebních prací
309 156,80 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle přílohy č. 1 k návrhu č. 720/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Dětským domovem, Základní školou
a Školní jídelnou, Horní Planá, Sídliště Míru 40, IČO 60084413, a zhotovitelem stavby firmou KOHOUT
COMPANY, spol. s r. o., Horní Planá 16, 382 26 Horní Planá, IČO 60646926;
III. ukládá
Mgr. Janu Urbanovi, řediteli Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Horní Planá, Sídliště
Míru 40, IČO 60084413, uzavřít dodatek č. 1 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.

K bodu: Revokace usn. č. 488/2019/RK-66 - Smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě
Usnesení č. 699/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 488/2019/RK-66 ze dne 25. 4. 2019 ve věci „Smlouva o užití státního mapového díla v digitální
formě“;
II. schvaluje
nové znění Smlouvy o užití mapového díla v digitální formě, Mapy České republiky,
Databáze geografických jmen ČR a Ortofota ČR dle přílohy č. 1 návrhu č. 655/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

K bodu: Změna usnesení zastupitelstva kraje 160/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019 k Dotačnímu programu
Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019
Usnesení č. 700/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace k Dotačnímu programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže,
výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019, opatření č. 2. Podpora výkonnostního sportu – kolektivní
sporty;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu přílohy č. 3. Tabulka s přehledem žádostí – opatření 2 usnesení
zastupitelstva kraje č. 160/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019 Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019, opatření č. 2 Podpora
výkonnostního sportu – kolektivní sporty tak, že u poř. č. 6, příjemce dotace Basket Jindřichův Hradec, z.s.,
se částka dotace mění z 855 000 Kč na 930 000 Kč, a u poř. č. 16, příjemce dotace Basketbalový klub
Strakonice z.s. se částka mění z 1 000 000 Kč na 925 000 Kč;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 2.
výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 701/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 2.
výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 749/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 2. výzva pro
rok 2019, s alokací 4 097 693 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 7. 6. 2019, s termínem zahájení podávání
žádostí 8. 7. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 19. 7. 2019 do 12 hodin;
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III. jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje,
Ing. Pavel Pavel, člen rady kraje,
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Petr Šedivý, oddělení silniční dopravy,
Ivana Havlíková, oddělení silniční dopravy,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Jana Janků, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
RSDr. Petr Braný, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství,
Ing. Pavel Šmucr, odbor dopravy a silničního hospodářství,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Ing. Jiří Voříšek, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh seznamu hodnotících komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 10. 2019
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora filmových pobídek, 1. výzva pro rok 2019 - výběr
projektů
Usnesení č. 702/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení rady kraje č. 498/2019/RK-66 ze dne 25. 4. 2019;
II. 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. 783/RK/19;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
filmových pobídek, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 4 400 000 Kč dle příloh návrhu č. 783/RK/19
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Návrh dohody o vypořádání závazků - neuveřejnění smlouvy v Registru smluv
Usnesení č. 703/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. znění Dohody o vypořádání závazků vyplývajících z neuveřejnění smlouvy v Registru smluv dle přílohy č.
1 návrhu č. 763/RK/19,
2. uzavření dohody o vypořádání závazků se subjekty uvedenými v příloze č. 2 návrhu č. 763/RK/2019;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony vyplývající z části I.
usnesení.
T: 31. 8. 2019
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K bodu: Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti kultury za rok
2018
Usnesení č. 704/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti kultury za rok 2018.

K bodu: Individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje - Milevský smíšený sbor
Usnesení č. 705/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost Milevského smíšeného sboru, z. s. o poskytnutí individuální dotace na reprezentaci Jihočeského
kraje z rozpočtu Jihočeského kraje;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje Milevskému smíšenému sboru, z. s.,
Nádražní 846, 399 01 Milevsko, IČO 68544201, na projekt „Účast Milevského smíšeného sboru
na Mezinárodním festivalu Feuer & Stimme“ ve výši 20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace podle vzoru v příloze č. 2 návrhu č. 645/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
T. 31. 7. 2019

K bodu: Individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 706/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost pana Františka Šťastného o poskytnutí individuální dotace ve výši 230 000 Kč na opravu štítů objektu
nemovité kulturní památky ve Vesnické památkové rezervaci Klečaty dle přílohy návrhu č. 736RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje neschválit individuální dotaci panu Františku Šťastnému, 391 65 Bechyně ve výši
230 000 Kč na opravu štukové výzdoby blatských štítů objektu nemovité kulturní památky čp. 5 ve Vesnické
památkové rezervaci Klečaty;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh v souladu s částí II. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Peněžitý dar Statutárnímu městu České Budějovice
Usnesení č. 707/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 500 000 Kč Statutárnímu městu České Budějovice, nám. Přemysla
Otakara II. č. 1/2, 370 92 České Budějovice, IČO 00244732, na pokrytí nákladů Dětského pěveckého sboru
Carmína při Základní škole a Mateřské škole J. Š. Baara na reprezentaci Jihočeského kraje
v Jekatěrinburgu,
2. uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 1 návrhu č. 738/RK/19;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh v souladu s částí II. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 27. 6. 2019
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K bodu: Souhlas zřizovatele s přijetím daru pro Jihočeskou filharmonii - peněžní dar - nadační příspěvek
Usnesení č. 708/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
vydává
souhlas zřizovatele s přijetím daru – nadačního příspěvku z Nadace ČEZ ve výši 60 000 Kč pro
příspěvkovou organizaci Jihočeská filharmonie, IČO 00396036.

K bodu: Cena hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje
Usnesení č. 709/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
zápis z hlasování komise k výběru držitelů Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj
lidových tradic Jihočeského kraje dle přílohy č. 2 návrhu č. 723/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit udělení Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic
Jihočeského kraje včetně finančního ocenění ve výši 10 000 Kč a uzavření darovacích smluv dle příloh
č. 3 a 4 návrhu č. 723/RK/19 s těmito oceněnými:
1. paní Ivana Stará, 370 10 České Budějovice,
2. Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou, 378 41 Jarošov nad Nežárkou 236, IČO 004451708;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit část II. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Realizace projektu „Projekt Nové exponáty a restaurování“
Usnesení č. 710/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. podání žádosti Muzea středního Pootaví Strakonice, příspěvkové organizace Jihočeského kraje,
IČO 00072150, o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu s celkovými výdaji 1,555 mil.
Kč,
2. realizaci projektu „Projekt Nové exponáty a restaurování“ Muzeem středního Pootaví Strakonice za
podmínky přidělení dotace,
3. použití rezervního fondu Muzea středního Pootaví Strakonice ve výši 1,4 mil. Kč na předfinancování
a kofinancování projektu;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části
usnesení.

K bodu: Zrušení usnesení č. 452/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017 ve věci realizace projektu „Rekonstrukce
objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky“ – Alšova jihočeská galerie a nové schválení financování
Usnesení č. 711/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 452/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017;
2. schválit
a) realizaci projektu Alšovy jihočeské galerie „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky“
s celkovými výdaji ve výši 34 451 250 Kč vč. DPH, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 31 656 440
Kč vč. DPH,
b) kofinancování projektu „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky“ Jihočeským krajem ve
výši 10% z celkových uznatelných výdajů projektu, tj. 3 165 644 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace
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z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu
dle přílohy č. 1 návrhu 817/RK/19,
c) předfinancování projektu „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky“ Jihočeským krajem
ve výši 90% z celkových uznatelných výdajů projektu, tj. 28 490 796 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení
dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského
projektu dle přílohy č. 1 návrhu 817/RK/19,
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky“
Jihočeským krajem v celkové výši 2 794 810 Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu 817/RK/19;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Změna usnesení č. 183/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017 ve věci realizace projektu „Zefektivnění
ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“
Usnesení č. 712/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 183/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017 v bodě a) a d);
2. schválit
a) realizaci projektu Alšovy jihočeské galerie „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově
jihočeské galerii – Wortnerově domě“ s celkovými výdaji ve výši 29 462 541,05 Kč vč. DPH, z toho celkovými
způsobilými výdaji ve výši 21 884 162,02 Kč vč. DPH,
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově
jihočeské galerii – Wortnerově domě“ Jihočeským krajem v celkové výši 7 578 379,03 Kč vč. DPH,
s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu 819/RK/19;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Personální záležitosti kultury - odměny ředitelům zřizovaných kulturních organizací
Usnesení č. 713/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměny za II. pololetí 2018 pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti
kultury ve výši dle přílohy návrhu č. 582/RK/19.

K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2019 - 2. část
Usnesení č. 714/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o dotace ve výši 5 499 500,00 Kč na kofinancování akcí k zahájení v roce 2019 v rámci dotačního
programu Ministerstva zemědělství České republiky 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dotaci ve výši 1 586 800,00 Kč na kofinancování akce „ROŽMBERK NAD VLTAVOU – MODERNIZACE A
INTENZIFIKACE ČOV“ pro město Rožmberk nad Vltavou, Rožmberk nad Vltavou 2, 382 18 Rožmberk nad
Vltavou, IČ: 00246115,
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2. dotaci ve výši 1 841 500,00 Kč na kofinancování akce „Kanalizace a ČOV Litochovice“ pro obec
Litochovice, Neuslužice 16, 387 01 Volyně, IČ: 00667668,
3. dotaci ve výši 1 577 800,00 Kč na kofinancování akce „Vodovod Litochovice“ pro obec Litochovice,
Neuslužice 16, 387 01 Volyně, IČ: 00667668,
4. dotaci ve výši 493 400,00 Kč na kofinancování akce „Intenzifikace ČOV Křenov“ pro obec Kájov, Kájovská
100, 382 21 Kájov, IČ: 00245933,
5. vzor Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu
MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje návrh dotací a vzor smlouvy
k projednání.
T: 27. 6. 2019
K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 715/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Gymnázium Vítězslava Nováka,
Jindřichův Hradec, Husova 333, IČO 60816767, ve výši 46 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu
č. 682/RK/19.
K bodu: Smlouva o proplacení jízdních výdajů
Usnesení č. 716/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
uzavření smlouvy o proplacení jízdních výdajů s panem Karlem Lavickým, 370 01 České Budějovice, za
účelem účasti na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Liberci, ve znění přílohy návrhu
č. 726/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit úkony potřebné k realizaci části
I. usnesení.

K bodu: Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 717/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného vztahu ke zřizované organizaci pro:
1.1. Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22, IČO 60075902, ve výši 662 264,80 Kč,
1.2. Střední rybářskou školu Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941, IČO 00510912, ve výši 2 000 000 Kč,
1.3. Střední průmyslovou školu strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, IČO 60061863, ve výši
500 000 Kč,
1.4. Střední školu obchodní a Vyšší odbornou školu, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874 ve výši
1 000 000 Kč;
2. změnu účelu použití příspěvku z Fondu rozvoje školství pro Střední průmyslovou školu strojní a stavební,
Tábor, Komenského 1670, IČO 60061863, ve výši 430 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu
č. 683/RK/19.

K bodu: Nabytí nepeněžního daru
Usnesení č. 718/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
s nabytím nepeněžního daru v hodnotě 242 000 Kč pro Střední školu strojní a elektrotechnickou, Velešín, U
Hřiště 527, IČO 00583855, v souladu s návrhem č. 684/RK/19.
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K bodu: Jmenování nového člena školské rady za zřizovatele
Usnesení č. 719/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vzdání se funkce člena školské rady za zřizovatele při Gymnáziu, Třeboň, Na Sadech 308 Mgr. Terezie
Jenisové;
II. jmenuje
PaedDr. Jana Váňu členem školské rady za zřizovatele při Gymnáziu, Třeboň, Na Sadech 308.

K bodu: Výsledky konkursních řízení
Usnesení č. 720/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výsledky konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení
zřizovaných krajem v souladu se zápisy z konkursních řízení:
1. Dětský domov, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168,
2. Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, U Hvízdala 4,
3. Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69,
4. Gymnázium, Strakonice, Máchova 174,
5. Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342,
6. Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86,
7. Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3,
8. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402,
9. Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474,
10. Střední škola, České Velenice, Revoluční 220,
11. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788,
12. Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249,
13. Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160,
14. Základní škola, Blatná, Holečkova 1060,
15. Základní škola, Prachatice, Zlatá stezka 387,
16. Základní umělecká škola, Blatná, J. P. Koubka 4,
17. Základní umělecká škola, Soběslav, Školní náměstí 56,
18. Základní umělecká škola, Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 22,
19. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice,
Nemanická 7;
II. jmenuje
v souladu s § 33 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s ustanovením § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) s účinností od 1. 8. 2019:
1. na vedoucí pracovní místo ředitele Dětského domova, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce
168, Mgr. Miroslava Kouřila,
2. na vedoucí pracovní místo ředitele Domova mládeže a Školní jídelny, České Budějovice, U Hvízdala
4, Ing. Davida Hulce,
3. na vedoucí pracovní místo ředitele Všeobecného a sportovního gymnázia, Vimperk, Pivovarská
69, Mgr. Jana Heřtu,
4. na vedoucí pracovní místo ředitele Gymnázia, Strakonice, Máchova 174, Mgr. Miroslava Hlavu,
5. na vedoucí pracovní místo ředitelky Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného
učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342, Mgr. Martinu Kokořovou,
6.
na
vedoucí
pracovní
místo
ředitele
Středního
odborného
učiliště
zemědělského
a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, Mgr. Radka Hillaye,
7. na vedoucí pracovní místo ředitelky Středního odborného učiliště, Lišov, tř. 5. května
3, Mgr. Marii Benedovou,
8. na vedoucí pracovní místo ředitele Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka
402, Ing. Jiřího Uhlíka,
9. na vedoucí pracovní místo ředitele Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, Mgr. Radka Cíchu,
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10.
na
vedoucí
pracovní
místo
ředitelky Střední
školy,
České
Velenice,
Revoluční
220, RNDr. Milenu Elsterovou,
11. na vedoucí pracovní místo ředitelky Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí
T. G. Masaryka 788, Ing. Blaženu Hořejší,
12. na vedoucí pracovní místo ředitele Vyšší odborné školy sociální a Střední pedagogické
školy, Prachatice, Zahradní 249, Mgr. Antonína Krejsu,
13. na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany
160, Mgr. Michala Kučeru,
14. na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy, Blatná, Holečkova 1060, Mgr. Radku Kocúrovou,
15.
na
vedoucí
pracovní
místo
ředitelky
Základní
školy,
Prachatice,
Zlatá
stezka
387, Mgr. Miroslavu Kunešovou,
16. na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy, Blatná, J. P. Koubka 4, Martina Škantu,
17. na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní umělecké školy, Soběslav, Školní náměstí
56, Mgr. Irenu Molíkovou,
18. na vedoucí pracovní místo ředitele Základní umělecké školy, Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka
22, Jana Zahradníka,
19. na vedoucí pracovní místo ředitele Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska
služeb školám, České Budějovice; Nemanická 7, Mgr. Miroslava Pikharta.

K bodu: Personální záležitosti školství - odměny pro ředitele škol a školských zařízení
Usnesení č. 721/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměny pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem dle směrnice č. SM/5/RK,
změna č. 10 „Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským
krajem“ za plnění mimořádných úkolů za 1. pololetí 2019 a za výsledky hospodaření v roce 2018 v souladu
s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, dle důvodové zprávy a dle přílohy návrhu
č. 765/RK/19.

K bodu: Personální záležitosti školství - změna platových stupňů
Usnesení č. 722/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu platového stupně a tím i tarifního platu v souladu s § 4 a § 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a § 123 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s důvodovou zprávou
a dle přílohy návrhu č. 789/RK/19:
1. řediteli Pedagogicko-psychologické poradny, České Budějovice, Nerudova 59, IČO 75050072, s účinností
od 1. srpna 2019,
2. řediteli Střední odborné školy strojní a elektrotechnické, Velešín, U Hřiště 527, IČO 00583855, s účinností
od 1. července 2019,
3. ředitelce Základní školy, Kaplice, Omlenická 436, IČO 00583782, s účinností od 1. srpna 2019,
4. ředitelce Gymnázia, Třeboň, Na Sadech 308, IČO 60816945, od 1. srpna 2019.

K bodu: Žádost o individuální dotaci žadatele ProMancus, o.p.s.
Usnesení č. 723/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost žadatele ProMancus, o.p.s. o poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000,- Kč na projekt Nad
oblaky – Každý může být hvězdou dle přílohy č. 1 návrhu č. 745/RK/19;
II. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace pro žadatele ProMancus, o.p.s., Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava,
IČO 28621221, ve výši 50 000,- Kč na projekt Nad oblaky – Každý může být hvězdou;
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III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
T: 21. 6. 2019

K bodu: Žádost organizace KreBul, o.p.s. o investiční podporu
Usnesení č. 724/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost organizace KreBul, o.p.s., IČO 28553268, o investiční podporu projektu Komu?NITní centrum
Prachatice;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje neschválit poskytnutí investiční podpory organizaci KreBul, o.p.s., IČO 28553268, ve
výši 2 000 000,- Kč na projekt Komu?NITní centrum Prachatice;
III. ukládá
Mgr. Zdeňkovi Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh dle části II k projednání do zastupitelstva
kraje.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Změny plánů pořízení investic na rok 2019 příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 725/2019/RK-69
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 důchodců Dobrá Voda, Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic,
IČO 00666262, dle přílohy č. 2, návrhu č. 740/RK/19,
2. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2019 schváleného usnesením č. 126/2019/RK-60 ze dne
31. 1. 2019 Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec,
IČO 75011191, dle přílohy č. 4, návrhu č. 740/RK/19,
3. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2019 schváleného usnesením č. 126/2019/RK-60 ze dne
31. 1. 2019 Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, Libníč 17, 373 71 Rudolfov, IČO 00666271,
dle přílohy č. 6, návrhu č. 740/RK/19.

K bodu: Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti za rok
2018
Usnesení č. 726/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávy o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti za rok 2018.

K bodu: Zrušení části usnesení č. 74/2018/ZK-12 a schválení změny projektu „Podpora sociálních služeb v
Jihočeském kraji V“
Usnesení č. 727/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
se změnou projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ realizovaného v rámci Výzvy č. 005
Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční
priorita 2.1 – Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní
účast a zlepšení zaměstnanosti;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
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1. zrušit část usnesení č. 74/2018/ZK-12 ze dne 5. 4. 2018 ve věci schválení celkových výdajů,
kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu „Podpora sociálních služeb
v Jihočeském kraji V“, v části I., bodech 2., 3., 4. a 5.,
2. schválit
a) změnu projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ realizovaného v rámci Výzvy č. 005
Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční
priorita 2.1 – Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní
účast a zlepšení zaměstnanosti,
b) celkové výdaje projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ ve výši maximálně
293 799 891,64 Kč, z toho způsobilé výdaje ve výši maximálně 292 821 891,64 Kč a nezpůsobilé výdaje
ve výši maximálně 978 000,- Kč,
c) kofinancování projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ Jihočeským krajem ve výši 5 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. maximálně ve výši 14 641 094,58 Kč, s podmínkou přidělení
dotace z Operačního programu Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu
dle přílohy č. 1 návrhu č. 792/RK/19,
d) předfinancování projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ Jihočeským krajem ve výši
maximálně 75 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost s čerpáním
na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 792/RK/19,
e) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ Jihočeským
krajem ve výši maximálně 978 000,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu
Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 792/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Zdeňkovi Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání
a zajistit potřebné kroky k předložení žádosti o změnu projektu.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na železnici
přímým zadáním - uzavření smluv s dopravcem České dráhy, a.s.
Usnesení č. 728/2019/RK-69
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) s dopravcem České dráhy, a.s., IČO 70994226;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce (soubor č. 1) s dopravcem České
dráhy, a.s., IČO 70994226, uvedenou v příloze č. 1 návrhu č. 795/RK/19,
2. Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce (soubor č. 2b) s dopravcem České
dráhy, a.s., IČO 70994226, uvedenou v příloze č. 2 návrhu č. 795/RK/19,
3. Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce - trať č. 202 (soubor č. 4)
s dopravcem České dráhy, a.s., uvedenou v příloze č. 3 návrhu č. 795/RK/19,
4. zveřejnění oznámení o základních parametrech přímého zadání v souladu s ust. § 19 odst. 2 zákona
č.194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrhy uvedené v části II.1.,II.2., II.3. a II.4.usnesení
k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 27. 6. 2019
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K bodu: Rozhodnutí jediného společníka - zadávací řízení - veřejná zakázka - Dodavatel softwaru na
vyhledávání tarifních zón, konstrukci ceny, prodej a tisk časových kuponů na předprodejních místech IDS JK
Usnesení č. 729/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnosti 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.
bere na vědomí
znění návrhu výzvy k předložení nabídky k veřejné zakázce v režimu zákona č. 134/2016 Sb. „Dodavatel
softwaru na vyhledávání tarifních zón, konstrukci ceny, prodej a tisk časových kuponů na předprodejních
místech IDS JK“, včetně příloh této výzvy, jak je uvedeno v příloze č. 1 návrhu č. 677/RK/19;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce v režimu zákona č. 134/2016 Sb. „Dodavatel softwaru na
vyhledávání tarifních zón, konstrukci ceny, prodej a tisk časových kuponů na předprodejních místech IDS
JK“;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro otvírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na určení dodavatele pro
veřejnou zakázku uvedenou v bodě I. návrhu č. 677/RK/19 v tomto složení:
členové:
1. Bc. Jiří Švec, člen rady JčK
2. Mgr. Jan Aleš, DiS., jednatel společnosti JIKORD s.r.o.
3. RNDr. Jiří Čekal, Ph.D, dopravní specialista, JIKORD s.r.o.
4. Petr Šedivý, Odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ
5. Ing. František Beránek, Odbor informatiky KÚ
náhradníci:
1. Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady JčK
2. Ing. Ivan Študlar, poradce hejtmanky pro dopravu
3. Bc. Tomáš Buďa, koordinátor IDS, JIKORD s.r.o.
4. Bc. Ivana Havlíková, Odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ
5. Ing. Vítězslav Kubal, Odbor informatiky KÚ
IV. ukládá
Mgr. Janu Alešovi, DiS., jednateli společnosti JIKORD s.r.o., zajistit prostřednictvím 3. osoby provedení
zadávacího řízení veřejné zakázky uvedené v bodě I. návrhu č. 677/RK/19.
T: do 28. 6. 2019

K bodu: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje - personální záležitosti
Usnesení č. 730/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. vyhodnocení podmínek pro vyplacení roční odměny za rok 2018 pro ředitele Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje p.o. uvedené v neveřejné příloze č. 1 návrhu č. 719/RK/19,
2. podmínky pro vyplacení roční odměny za rok 2019 pro ředitele Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
p.o. uvedené v neveřejné příloze č. 2 návrhu č. 719/RK/19,
3. vzor smlouvy o užívání osobního automobilu pro pracovní a soukromé účely zaměstnance Správy a
údržby silnic Jihočeského kraj p.o. uvedený v příloze č. 4 návrhu č. 719/RK/19,
4. přehled pracovních pozic zaměstnanců Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o. které mohou užívat
osobní automobil pro pracovní a soukromé účely uvedený v důvodové zprávě návrhu č. 719/RK19;
II. stanoví
odměnu řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o. panu Ing. Janu Štíchovi za rok 2018 ve výši
uvedené v neveřejné příloze č. 3 návrhu č. 719/RK/19;
III. ukládá
1. Bc. Jiřímu Švecovi, členovi rady kraje, zajistit následující kroky související s realizací části I. body 1. a 2.
část a II. tohoto usnesení,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o., zajistit následující kroky
související s realizací části I. bod 3.
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K bodu: Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2018
Usnesení č. 731/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
s účetní závěrkou Jihočeského kraje za rok 2018 sestavenou k 31. 12. 2018 dle příloh návrhu č. 746/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Jihočeského kraje za rok 2018;
III. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit účetní závěrku Jihočeského kraje za rok 2018
k projednání zastupitelstvu kraje na jednání 27. 6. 2019.

K bodu: Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2018
Usnesení č. 732/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
s návrhem Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2018 podle příloh návrhu č. 735/RK/19;
II. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zveřejnit radou kraje odsouhlasený návrh
závěrečného účtu v souladu se zákonnou povinností kraje pro uplatnění připomínek občanů,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh Závěrečného účtu Jihočeského kraje
za rok 2018 k projednání zastupitelstvu kraje na jednání 27. 6. 2019;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2018 s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje:
I. schvaluje
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2018 podle příloh č. 1 až č. 8 návrhu č. 240/ZK/19 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření
kraje k 31. 12. 2018 v objemu +3 893 067 981,01 Kč,
2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2018 v objemu 472 711 418,69 Kč
převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje;
II. bere na vědomí
obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2018 dle přílohy č. 9 návrhu
č. 240/ZK/19.

K bodu: Rozpočtové změny 11/19
Usnesení č. 733/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočtová opatření č. 176/R – 207/R;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 176/R –
207/R.

K bodu: Uzavření Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě s HVP a.s.
Usnesení č. 734/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 0010053018 s HVP a.s. dle přílohy č. 1 návrhu č. 754/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
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K bodu: Změna usnesení č. 127/2019/ZK-20 - darování movitých věcí Krajskému vojenskému velitelství
České Budějovice
Usnesení č. 735/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. změnit
text usnesení č. 127/2019/ZK-20 ze dne 11. 04. 2019 k bodu „Darování movitých věcí Jihočeského kraje
Krajskému vojenskému velitelství České Budějovice“ tak, že se v části I. usnesení slova: „Krajskému
vojenskému velitelství České Budějovice“ ruší a nahrazují se slovy: “ČR - Ministerstvu obrany, se sídlem
Tychonova 1, 160 00 Praha 6“,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. 1. tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh změny textu usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.

K bodu: Souhlas s odstraněním stavby ve statku Dobešice
Usnesení č. 736/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
odstranění stavby bez čp/če, která je součástí pozemku stavební parcely KN č. 2745/17 v k. ú. Písek,
svěřené k hospodaření Střední zemědělské škole, Písek, Čelakovského 200, IČO 60869054,
2. uložit
a) Ing. Miloši Cieslarovi, řediteli Střední zemědělské školy, Písek, Čelakovského 200, zabezpečit provedení
potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení,
b) JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek po realizaci části I. 1. usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Souhlas s odstraněním staveb v areálu statku Měšice
Usnesení č. 737/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
odstranění stavby bez čp/če, která je součástí pozemku parcely KN č. 318/2 a vedlejší stavby na pozemku
parcele KN č. 318/1 v k. ú. Měšice u Tábora, svěřené k hospodaření Vyšší odborné škole Střední
zemědělské škole, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, IČO 60064781,
2. uložit
a) Ing. Blaženě Hořejší, ředitelce Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí T. G.
Masaryka 788, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení,
b) JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek po realizaci části I. 1. usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
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K bodu: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/105/19 v k. ú. Volyně
Usnesení č. 738/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako povinným
a společností E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, jako oprávněným na částech pozemků parc. KN
č. 601/1 a č. 604 v rozsahu dle geometrického plánu č. 1590-6/2019 v k. ú. Volyně dle návrhu smlouvy
č. SVB/OHMS/105/19 v příloze č. 1 návrhu č. 772/RK/19;
II. pověřuje
RNDr. Jiřího Homolku, ředitele Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Volyně, Resslova 440, se
sídlem Resslova 440, Volyně, IČO 60650494, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného
břemene dle části I. usnesení.

K bodu: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/080/19 - meteostanice
Usnesení č. 739/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako povinným
a Českou republikou – Českým hydrometeorologickým ústavem, se sídlem Na Šabatce 2050/17,
143 06 Praha 4, IČO 00020699, jako oprávněným na části pozemku parc. KN č. 1185/1 v rozsahu dle
geometrického plánu č. 2843-57/2019 v k. ú. Měšice u Tábora dle návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/080/19
v příloze č. 1 návrhu č. 773/RK/19;
II. pověřuje
Ing. Blaženu Hořejší, ředitelku Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí
T. G. Masaryka 788, IČO 60064781, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene
dle části I. usnesení.

K bodu: Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Čimelice, uzavření smlouvy č. SVB/OHMS/109/19 STL plynovod
Usnesení č. 740/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na částech pozemků pozemkových parc. KN č. 980/21 a č. 987/7 v k. ú. Čimelice, v rozsahu dle
geometrického plánu č. 732-170180/2018 a č. 753-170180/2019, ve vlastnictví Jihočeského kraje,
spočívající v právu uložení STL plynovodu a v právech vyplývajících z energetického zákona č. 458/2000
Sb. ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, za jednorázovou úhradu 10 400 Kč bez
DPH dle návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/109/19 v příloze č. 2 návrhu č. 774/RK/19;
II. pověřuje
MUDr. Marka Slabého, MBA, ředitele Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, B. Němcové 6,
České Budějovice, IČO 48199931, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene dle
části I. usnesení.

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 741/2019/RK-69
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 728/RK/19;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
1. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, z.s., U Krbu 521/45, 108 00
Praha 10, IČO 00505731, na zajištění akce: „Soutěž Český kapr 2019“,
2. ve výši 9 000,- Kč příjemci: FC Písek fotbal z.s., Burektova 303, 397 01 Písek, IČO 43852483,
na zajištění akce: „Memoriál Martina Breibische - NN Cup 2019“,
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3. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Spolek pro Rudolfov, Lipová 201/7, 373 71 Rudolfov, IČO 04521757,
na zajištění akce: „Připomenutí 70 let od vydání charitativní pohlednice Unicef z Rudolfova“,
4. ve výši 8 000,- Kč příjemci: Myslivecký spolek "Háje Kovářov", Kovářov 63, 398 55 Kovářov,
IČO 60623811, na zajištění akce: „Zlatá srnčí trofej - okresní kolo“,
5. ve výši 7 000,- Kč příjemci: TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921,
na zajištění akce: „25. ročník Běhu městem Strakonice“,
6. ve výši 7 000,- Kč příjemci: Jaromír Kašpar, F. Kudláčka 1297, 399 01 Milevsko, IČO 76505421,
na zajištění akce: „Oběžná dráha - pěvecká soutěž“,
7. ve výši 3 000,- Kč příjemci: Lubomír Růžička, Větřní, na zajištění akce: „4. ročník Šipkového turnaje Fugi
Cup“;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 10 000,- Kč příjemci: ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov, Urbinská 142, 381 01
Český Krumlov, IČO 46621547, na zajištění akce: „47. Rallye Český Krumlov 2019“;
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: 27. 6. 2019

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

…………………………………….
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