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 ze 70. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 13. 6. 2019
Program:
1. Rozhodnutí jediného akcionáře – Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.,
spolufinancovaného z evropských fondů (121. výzva OPŽP)
Usnesení 742/2019/RK-70
2. Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., „Ekologizace a snížení
energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“ v rámci 121. výzvy OPŽP a jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 743/2019/RK-70
3. Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., „Zabezpečení krizového řízení a
úspor provozních nákladů“ v rámci 121. výzvy OPŽP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu
Jihočeského kraje
Usnesení 744/2019/RK-70
4. Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., „Deinstitucionalizace psychiatrické
péče Nemocnice Strakonice, a.s.“ v rámci 11. výzvy MAS Strakonicko s vazbou na 71. výzvu IROP a jeho
kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského
kraje
Usnesení 745/2019/RK-70
5. Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., „Ekologizace energetického zdroje a
modernizace osvětlovací soustavy Nemocnice Dačice, a.s.“ v rámci 121. výzvy OPŽP a jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 746/2019/RK-70
6. Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu pro Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. na
roky 2019 - 2023
Usnesení 747/2019/RK-70
7. Individuální dotace na ztrátu z činnosti JVTP, a.s.
Usnesení 748/2019/RK-70
8. Individuální dotace na zajištění programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského
vědeckotechnického parku, a.s. na rok 2019/2020
Usnesení 749/2019/RK-70
9. Návrh objektů Jihočeského kraje na realizaci opatření pro řešení energetických úspor metodou EPC
Usnesení 750/2019/RK-70
10. Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice – vícepráce a méněpráce – dodatek č. 1
Usnesení 751/2019/RK-70
11. Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková – Schöneben (okr. ČK) – vícepráce
- dodatek č. 3
Usnesení 752/2019/RK-70
12. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace v rámci realizace akce
Rekonstrukce chaty MLÁDÍ – Zadov“ (Krajské školní hospodářství)
Neschváleno
13. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 12836-1 Deštná“
Usnesení 753/2019/RK-70
14. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 7 ks univerzálních nosičů výměnných nástaveb pro
údržbu komunikací“
Usnesení 754/2019/RK-70
15. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1519-1, inundační most ev. č. 1519-2 Volfířov“
Usnesení 755/2019/RK-70
16. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most evid. č. 14213-3 v Bohunicích“
Usnesení 756/2019/RK-70
17. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 13711-3 Stádlec“
Usnesení 757/2019/RK-70
18. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému a úprava tělesa
silnice“
Usnesení 758/2019/RK-70
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19. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Vybavení laboratoří pro výuku“ (SŠO a VOŠ, České Budějovice,
Husova 9)
Usnesení 759/2019/RK-70
20. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 160-014 za Zátoní“
Usnesení 760/2019/RK-70
21. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 761/2019/RK-70
22. Realizace projektu „Mluvíme spolu, učíme se spolu“ a jeho předfinancování a kofinancování z rozpočtu
kraje
Usnesení 762/2019/RK-70
23. Realizace projektu „Utváření profesní flexibility v oblasti ekonomiky pomocí cvičné firmy“ a jeho
předfinancování a kofinancování z rozpočtu kraje
Usnesení 763/2019/RK-70
24. Dotační program Jihočeského kraje Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT, 1.
výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 764/2019/RK-70
25. Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 765/2019/RK-70
26. Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 307/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018 ve věci „Dotační programy
Jihočeského kraje pro rok 2019“
Usnesení 766/2019/RK-70
27. Změna č. 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 307/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018 ve věci „Dotační
programy Jihočeského kraje pro rok 2019“
Usnesení 767/2019/RK-70
28. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení 768/2019/RK-70
29. Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení 769/2019/RK-70
30. Rozpočet školství - druhá úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení 770/2019/RK-70
31. Žádost o poskytnutí dotace na výstavbu ZŠ Srubec
Usnesení 771/2019/RK-70
32. Změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu a dodatky zřizovacích listin
Usnesení 772/2019/RK-70
33. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení 773/2019/RK-70
34. Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2020
Usnesení 774/2019/RK-70
35. Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 – 2021
Usnesení 775/2019/RK-70
36. Změna vzoru dodatku k Pověření - základní síť
Usnesení 776/2019/RK-70
37. Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
Usnesení 777/2019/RK-70
38. Metodika pro poskytování účelové dotace dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovatelům
sociálních služeb pro rok 2020
Usnesení 778/2019/RK-70
39. Návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních
služeb pro rok 2019
Usnesení 779/2019/RK-70
40. Individuální dotace organizaci Fokus Tábor, z.s.
Usnesení 780/2019/RK-70
41. Ukončení záměru výstavby chráněného bydlení
Usnesení 781/2019/RK-70
42. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 782/2019/RK-70
43. Dodatek č. 21 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě s
dopravcem České dráhy, a.s.
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Usnesení 783/2019/RK-70
44. Petice občanů za urychlenou stavbu obchvatu Chýnova
Usnesení 784/2019/RK-70
45. Prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení 785/2019/RK-70
46. Žádost o individuální dotaci - Obec Sedlec
Usnesení 786/2019/RK-70
47. Rozpočtové změny 12/19
Usnesení 787/2019/RK-70
48. Záměr prodeje části pozemku společnosti E.ON Distribuce a.s. v k.ú. Měšice u Tábora
Usnesení 788/2019/RK-70
49. Koupě pozemku v PR Mokřiny u Vomáčků
Usnesení 789/2019/RK-70
50. Směna nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3 se statutárním městem České Budějovice
Usnesení 790/2019/RK-70
51. Směna pozemků s městem Tábor v k. ú. Měšice u Tábora (špýchar Měšice)
Usnesení 791/2019/RK-70
52. Souhlas s odstraněním staveb v prostoru kasáren Planá
Usnesení 792/2019/RK-70
53. Souhlas s odstraněním staveb v areálu letiště
Usnesení 793/2019/RK-70
54. Věcné břemeno pro Českou telekomunikační infrastrukturu a.s. v k. ú. Planá u Č. Budějovic - uzavření
smlouvy č. SVB/OHMS/111/19
Usnesení 794/2019/RK-70
55. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 795/2019/RK-70
56. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27. 6. 2019
Usnesení 796/2019/RK-70

*****
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice
Dačice, a.s., spolufinancovaného z evropských fondů (121. výzva OPŽP)
Usnesení č. 742/2019/RK-70
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
záměr realizovat projekt „Ekologizace energetického zdroje a modernizace osvětlovací soustavy Nemocnice
Dačice, a.s.“ spolufinancovaný z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí
(dále jen „OPŽP“) v rámci 121. výzvy;
II. rozhoduje
dle platných stanov o přijetí finanční podpory z evropských fondů, státních fondů a státního rozpočtu, pokud
bude podpora k realizaci výše uvedeného projektu přidělena.

K bodu: Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., „Ekologizace a snížení
energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“ v rámci 121. výzvy OPŽP a jeho kofinancování a
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 743/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, „Ekologizace
a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“ a podání žádosti o podporu
do 121. výzvy Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 (dále také „OPŽP“)
s celkovými výdaji projektu ve výši 29 947 500,00 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši
29 887 000,00 Kč,
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2. kofinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157,
„Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“ Jihočeským krajem
ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 11 954 800,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z OPŽP s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 821/RK/19,
formou návratné finanční výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK,
3. předfinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157,
„Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“ Jihočeským krajem
ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 11 954 800,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z OPŽP s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 821/RK/19,
formou návratné finanční výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh dle části I. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., „Zabezpečení krizového řízení
a úspor provozních nákladů“ v rámci 121. výzvy OPŽP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu
Jihočeského kraje
Usnesení č. 744/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, „Zabezpečení
krizového řízení a úspor provozních nákladů“ a podání žádosti o podporu do 121. výzvy Operačního
programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 (dále také „OPŽP“) s celkovými výdaji projektu
ve výši 34 029 000,00 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 30 855 000,00 Kč,
2. kofinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, „Zabezpečení
krizového řízení a úspor provozních nákladů“ Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových způsobilých
výdajů projektu, tj. 12 342 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z OPŽP s čerpáním na základě
formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 822/RK/19, formou návratné finanční výpomoci
dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK,
3. předfinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
„Zabezpečení krizového řízení a úspor provozních nákladů“ Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 12 342 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z OPŽP s čerpáním
na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 822/RK/19, formou návratné finanční
výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh dle části I. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., „Deinstitucionalizace
psychiatrické péče Nemocnice Strakonice, a.s.“ v rámci 11. výzvy MAS Strakonicko s vazbou na 71. výzvu
IROP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu
Jihočeského kraje
Usnesení č. 745/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, „Deinstitucionalizace
psychiatrické péče Nemocnice Strakonice, a.s.“ a podání žádosti o podporu do 11. výzvy Místní akční
skupiny s vazbou na 71. výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (dále také „MAS
Strakonicko/IROP“) s celkovými výdaji projektu ve výši 12 862 300,00 Kč, z toho celkovými způsobilými
výdaji ve výši 5 000 000,00 Kč,
2. kofinancování
projektu
obchodní
společnosti
Nemocnice
Strakonice, a.s.,
IČO 26095181,
„Deinstitucionalizace psychiatrické péče Nemocnice Strakonice, a.s.“ Jihočeským krajem ve výši 5 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 250 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace
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z MAS Strakonicko/IROP - s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu
č. 823/RK/19, formou návratné finanční výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK,
3. předfinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
„Deinstitucionalizace psychiatrické péče Nemocnice Strakonice, a.s.“ Jihočeským krajem ve výši 95 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 4 750 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z MAS Strakonicko/IROP - s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu
č. 823/RK/19, formou návratné finanční výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.,
IČO 26095181, „Deinstitucionalizace psychiatrické péče Nemocnice Strakonice, a.s.“ z rozpočtu
Jihočeského kraje ve výši 43 % z celkových výdajů projektu, tj. 5 587 500,00 Kč, s podmínkou přidělení
dotace z IROP - s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu
č. 823/RK/19, formou návratné finanční výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh dle části I. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., „Ekologizace energetického
zdroje a modernizace osvětlovací soustavy Nemocnice Dačice, a.s.“ v rámci 121. výzvy OPŽP a jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 746/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
4. realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, „Ekologizace
energetického zdroje a modernizace osvětlovací soustavy Nemocnice Dačice, a.s.“ a podání žádosti
o podporu do 121. výzvy Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 (dále také
„OPŽP“) s celkovými výdaji projektu ve výši 13 300 000,00 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji
ve výši 13 300 000,00 Kč,
5. kofinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, „Ekologizace
energetického zdroje a modernizace osvětlovací soustavy Nemocnice Dačice, a.s.“ Jihočeským krajem
ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 6 780 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z OPŽP s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 846/RK/19,
formou návratné finanční výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK,
6. předfinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, „Ekologizace
energetického zdroje a modernizace osvětlovací soustavy Nemocnice Dačice, a.s.“ Jihočeským krajem
ve výši 51 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 5 320 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z OPŽP s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 846/RK/19,
formou návratné finanční výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh dle části I. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu pro Jihočeský vědeckotechnický park,
a.s. na roky 2019 - 2023
Usnesení č. 747/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu pro Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. podle
přílohy č. 1 návrhu. č. 758/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu pro Jihočeský
vědeckotechnický park, a.s. podle přílohy č. 1 návrhu č. 758/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu
kraje.
T: 27. 6. 2019
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K bodu: Individuální dotace na ztrátu z činnosti JVTP, a.s.
Usnesení č. 748/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s., IČO 28080581, o poskytnutí individuální dotace
podle přílohy č. 1, návrhu č. 752/RK/19,
2. rozsah činností dle přílohy č. 3, návrhu č. 752/RK/19, které vykonává Jihočeský vědeckotechnický park,
a.s., IČO 28080581, ve veřejném zájmu kraje,
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 4, návrhu
č. 752/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu Jihočeského
vědeckotechnického parku, a.s., IČO 28080581, ve výši 6 300 000,- Kč,
2. rozsah činností dle přílohy č. 3, návrhu č. 752/RK/19, které vykonává Jihočeský vědeckotechnický park,
a.s., IČO 28080581, ve veřejném zájmu kraje,
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 4, návrhu
č. 752/RK/19,
4. návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského
zájmu Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s., IČO 28080581, ve znění přílohy č. 2, návrhu
č. 752/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu
kraje.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Individuální dotace na zajištění programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského
vědeckotechnického parku, a.s. na rok 2019/2020
Usnesení č. 749/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s. (dále JVTP), IČO 28080581, o poskytnutí individuální
dotace podle přílohy č. 1, návrhu č. 753/RK/19,
2. rozsah činností dle přílohy č. 4, návrhu č. 753/RK/19, které vykonává JVTP ve veřejném zájmu kraje,
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu
spojeného se zajištěním programu Jihočeských podnikatelských voucherů dle přílohy č. 2, návrhu
č. 753/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu spojeného se zajištěním
programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s.,
IČO 28080581, ve výši 1 000 000,- Kč,
2. rozsah činností dle přílohy č. 4, návrhu č. 753/RK/19, které vykonává JVTP ve veřejném zájmu kraje,
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztráty z činnosti dle přílohy č. 2, návrhu
č. 753/RK/19,
4. návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského
zájmu spojeného se zajištěním programu Jihočeských podnikatelských voucherů JVTP ve znění přílohy č. 3,
návrhu č. 753/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu
kraje.
T: 27. 6. 2019
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K bodu: Návrh objektů Jihočeského kraje na realizaci opatření pro řešení energetických úspor metodou EPC
Usnesení č. 750/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. realizaci opatření s cílem dosažení energetických úspor využitím metody EPC na objektech Jihočeského
kraje zařazených do tzv. balíčku č. 1 s předpokládanou hodnotou investic na navržená opatření ve výši
7,1 mil. Kč bez DPH, balíčku č. 2 s předpokládanou hodnotou investic na navržená opatření ve výši 3,4
mil. Kč bez DPH a balíčku č. 3 s předpokládanou hodnotou investic na navržená opatření ve výši 7,9 mil.
Kč bez DPH dle návrhu č. 396/RK/19,
2. realizaci zadávacího řízení v režimu Jednacího řízení s uveřejněním na výběr realizační firmy
- poskytovatele energetických služeb,
3. způsob úhrady nákladů, odvozených od výše úspor a dalších nákladů realizační firmy ESCO, dle
uzavřené smlouvy a doby trvání projektu EPC (cca 10 let), prostřednictvím odboru OREG;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

K bodu: Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice – vícepráce a méněpráce – dodatek č. 1
Usnesení č. 751/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“ uvedené ve změnovém listu č. 1
včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 4 návrhu č. 849/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 4 návrhu č. 849/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 ve výši 138 480,76 Kč bez DPH, 167 561,72 Kč vč. DPH příslušné smlouvy o dílo
uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný
závod Dopravní stavby JIH, Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599, ve znění podle
přílohy č. 3 návrhu č. 849/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance
kraje k podpisu.

K bodu: Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková – Schöneben (okr. ČK) –
vícepráce - dodatek č. 3
Usnesení č. 752/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce na akci „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková – Schöneben (okr.
ČK)“ uvedené ve změnovém listu č. 4 a včetně návrhu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a
příloh č. 1 a 2 návrhu č. 866/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 4 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 návrhu č. 866/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 3 ve výši 3 151 672,29 Kč bez DPH, 3 813 523,47 Kč vč. DPH příslušné smlouvy
o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599,
ve znění podle přílohy č. 5 návrhu č. 866/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 3 smlouvy s firmou
SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance
kraje k podpisu.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 12836-1 Deštná“
Usnesení č. 753/2019/RK-70
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. 850/RK/19, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 12836-1
Deštná“, 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 „Most ev. č. 12836-1 Deštná“:
název společnosti:
Reno Šumava, a. s.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
60071346
za cenu nejvýše přípustnou 7 499 900,00 Kč bez DPH, 9 074 879,00 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 „Most ev. č. 12836-1 Deštná“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 7 ks univerzálních nosičů výměnných nástaveb
pro údržbu komunikací“
Usnesení č. 754/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedený v příloze č. 1 k návrhu
č. 810/RK/19, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka 7 ks univerzálních nosičů
výměnných nástaveb pro údržbu komunikací“, konané v režimu otevřeného řízení za podmínek dle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka 7 ks univerzálních nosičů výměnných nástaveb pro
údržbu komunikací“:
název společnosti:
CROY, s. r. o.
se sídlem:
Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
IČO:
45147647
za cenu nejvýše přípustnou 56 930 000,00 Kč bez DPH, 68 885 300,00 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 7 ks univerzálních nosičů výměnných
nástaveb pro údržbu komunikací“.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1519-1, inundační most ev. č. 1519-2 Volfířov“
Usnesení č. 755/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 847/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
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II. schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce „Most ev. č. 1519-1, inundační most ev. č. 1519-2 Volfířov“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 847/RK/19;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Most ev. č. 1519-1, inundační most ev. č. 1519-2 Volfířov“ pověřenou
posouzením a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Ing. Ivo Moravec, člen rady kraje
b) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, inv. technik
c) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod JH, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK závod JH, provoz. nám.
d) Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, inv. technik
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most evid. č. 14213-3 v Bohunicích“
Usnesení č. 756/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 848/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 „Most evid. č. 14213-3
v Bohunicích“;
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 „Most evid. č. 14213-3
v Bohunicích“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Ing. Miroslav Joch, člen rady kraje
b) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Šárka Hošková, DiS, SÚS JčK, inv. technik
c) Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod PT, ředitel
Bc. Karel Plánek, SÚS JčK závod PT, provozní náměstek
d) Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, investiční technik
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ;
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 13711-3 Stádlec“
Usnesení č. 757/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 851/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Most ev. č. 13711-3 Stádlec“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Most ev. č. 13711-3 Stádlec“ pověřenou posouzením a hodnocením nabídek
v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
b) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
c) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod TA, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK, závod TA, provozní náměstek
d) Šárka Hošková, DiS., SÚS JčK, investiční technik
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, investiční technik
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému a úprava
tělesa silnice“
Usnesení č. 758/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 853/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
1. 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 „Silnice II/123 Jistebnice,
zřízení zádržného systému a úprava tělesa silnice“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídky uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 853/RK/19;
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 „Silnice II/123 Jistebnice,
zřízení zádržného systému a úprava tělesa silnice“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
b) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
c) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod TA, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK, závod TA, provozní náměstek
d) Šárka Hošková, DiS, SÚS JčK, inv. technik
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, investiční technik
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ;
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Vybavení laboratoří pro výuku“ (SŠO a VOŠ, České Budějovice,
Husova 9)
Usnesení č. 759/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 861/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky „Vybavení laboratoří pro výuku“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední škole obchodní a Vyšší odborné škole, České Budějovice, Husova 9,
IČO 00510874, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Vybavení laboratoří pro výuku“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 861/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
Ing. Romana Koutská, zástupkyně ředitelky pro provozně ekonomický úsek
3) Ing. Stanislava Bílková, koordinační, programová a projektová pracovnice školy
Mgr. Martina Součková, odborná učitelka přírodovědných oborů
4) Ing. Vladimír Filip, oddělení školství OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení školství OŠMT KÚ
6) Ing. Klára Tejmlová, odd. realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, odd. realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Mgr. Jarmile Benýškové, ředitelce Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice,
Husova 9, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 160-014 za Zátoní“
Usnesení č. 760/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 862/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 „Most ev. č. 160-014 za
Zátoní“,
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 „Most ev. č. 160-014 za
Zátoní“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Ing. Ivo Moravec, člen rady kraje
b) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
c) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, závod ČK, ředitel
Jiří Němeček, SÚS JčK, závod ČK, provozní náměstek
d) Ivana Schwarzová, SÚS JčK, investiční technik
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, investiční technik
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení č. 761/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Ivety Eliášové a žádost Miroslava Pelešky o změnu příjemce dotace v uzavřené smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1
k návrhu č. 741/RK/19,
2. žádost Ivy Pastyříkové o změnu zdroje tepla v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 741/RK/19,
3. žádost Petra Řezníka o změnu čísla bankovního spojení příjemce dotace v uzavřené smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1
k návrhu č. 741/RK/19;
II. schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4924/2018 uzavřené dne 14. 5. 2018 s Miloslavem
Pecháčkem, 392 01 Klenovice, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Miloslava Pecháčka,
392 01 Klenovice na Ivetu Eliášovou, 392 01 Klenovice z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti
vzhledem k úmrtí Miloslava Pecháčka, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 741/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5870/2018 ze dne 23. 4. 2018 uzavřené
s Miroslavem Peleškou, 384 22 Bohunice, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Miroslava
Pelešky, 384 22 Bohunice, na Jaroslavu Sufčákovou, 383 01 Prachatice z důvodu změny vlastnictví
předmětné nemovitosti na základě darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva, dle
přílohy č. 3 k návrhu č. 741/RK/19,
3. Ivě Pastyříkové, 378 92 Budeč, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“,
1. výzva, z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání na tepelné čerpadlo se
zachováním dotace v maximální výši 120 000,- Kč,
4. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6391/2018 ze dne 19. 6. 2018 ve znění dodatku č. 1
SDO/OEZI/6391/2018/ D č. 1 ze dne 29. 11. 2018 dle přílohy č. 4 k návrhu č. 741/RK/19, kterým je
provedena změna zdroje tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání na
tepelné čerpadlo se zachováním dotace v maximální výši 120 000,- Kč,
5. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4112/2018 ze dne 22. 2. 2018 ve znění dodatku č. 1
SDO/OEZI/4112/2018/ D č. 1 ze dne 13. 12. 2018, uzavřené s Petrem Řezníkem, 399 01 Milevsko, dle
přílohy č. 5 k návrhu č. 741/RK/19, kterým se mění bankovní spojení příjemce dotace v preambuli smlouvy;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 7. 2019
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K bodu: Realizace projektu „Mluvíme spolu, učíme se spolu“ a jeho předfinancování a kofinancování z
rozpočtu kraje
Usnesení č. 762/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České
Budějovice, Nemanická 7 o poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje v celkové výši 15 127 847,- Kč
na kofinancování a předfinancování projektu „Mluvíme spolu, učíme se spolu“ v rámci Programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 dle přílohy č. 1
k návrhu č. 800/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „Mluvíme spolu, učíme se spolu“ (žadatel: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7) v rámci Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 s celkovými způsobilými výdaji
jihočeské části projektu 630 327,- EUR (tj. 15 127 847,- Kč),
2. kofinancování projektu „Mluvíme spolu, učíme se spolu“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových
způsobilých výdajů jihočeské části projektu, tj. 63 032,70 EUR (tj. 1 512 784,70 Kč) s podmínkou přidělení
dotace z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020,
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 800/RK/19. V případě
neschválení spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů jihočeské části
projektu bude kofinancování Jihočeským krajem zvýšeno na 15 % celkových způsobilých výdajů jihočeské
části projektu, tj. 94 549,05 EUR,
3. předfinancování projektu „Mluvíme spolu, učíme se spolu“ ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů
jihočeské části projektu, tj. 567 294,30 EUR (tj. 13 615 062,30 Kč), s podmínkou přidělení dotace
z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020,
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 800/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členovi rady kraje, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Realizace projektu „Utváření profesní flexibility v oblasti ekonomiky pomocí cvičné firmy“ a jeho
předfinancování a kofinancování z rozpočtu kraje
Usnesení č. 763/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Vyšší odborné školy, Střední školy, Centra odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
o poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje v celkové výši 8 314 584,- Kč na kofinancování a předfinancování
projektu „Utváření profesní flexibility v oblasti ekonomiky pomocí cvičné firmy“ v rámci Programu spolupráce
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 dle přílohy č. 1 k návrhu č. 787/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „Utváření profesní flexibility v oblasti ekonomiky pomocí cvičné firmy“ (žadatel: Vyšší
odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421) v rámci
Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 s celkovými způsobilými
výdaji jihočeské části projektu 346 441,- EUR (tj. 8 314 584,- Kč);
2. kofinancování projektu „Utváření profesní flexibility v oblasti ekonomiky pomocí cvičné firmy“ Jihočeským
krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, tj. 34 644,10 EUR
(tj. 831 458,40 Kč), s podmínkou přidělení dotace z Programu spolupráce INTERREG V-A
Rakousko – Česká republika 2014-2020, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 2 k návrhu č. 787/RK/19. V případě neschválení spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 5 %
celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu bude kofinancování Jihočeským krajem zvýšeno
na 15 % celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, tj. 51 966,- EUR,
3. předfinancování projektu „Utváření profesní flexibility v oblasti ekonomiky pomocí cvičné firmy“
Jihočeským krajem ve výši 90 % celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, tj. 311 796,90 EUR
(tj. 7 483 125,60 Kč), s podmínkou přidělení dotace z Programu spolupráce INTERREG V-A
Rakousko – Česká republika 2014-2020, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 2 k návrhu č. 787/RK/19;
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III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členovi rady kraje, předložit návrh zastupitelstvu k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT,
1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 764/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy
č. 1 návrhu č. 680/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
mládeže v Jihočeském kraji v rámci Koncepce MŠMT, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši 2 094 392 Kč
a 1 náhradní projekt ve výši 40 000 Kč dle příloh návrhu č. 680/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 765/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 843/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2019, s alokací 3 699 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 14. 6. 2019,
s termínem zahájení podávání žádostí 15. 7. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 2. 8. 2019 do
12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Petr Soukup, vedoucí KHEJ,
Ing. Jiří Holub, oddělení krizového řízení,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů,
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů,
plk. Ing. Martin Sviták, zástupce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje – s hlasem poradním,
náhradní členy:
Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Bc. Tomáš Rjabec, oddělení krizového řízení,
Vladimír Medvedz, oddělení krizového řízení,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů,
Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů,
mjr. Ing. Jiří Chmel, zástupce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje – s hlasem poradním;
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IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 10. 2019

K bodu: Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 307/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018 ve věci „Dotační
programy Jihočeského kraje pro rok 2019“
Usnesení č. 766/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh doplnit do seznamu Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2019 nový dotační program
Podpora zpracování studií pro zmírnění dopadů klimatické změny s alokací 5 000 000 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu usnesení č. 307/2018/ZK–16 ze dne 18. 10. 2018 ve věci „Dotační
programy Jihočeského kraje pro rok 2019“, část II. schvaluje tak, že se vkládá nový Dotační program
Jihočeského kraje Podpora zpracování studií pro zmírnění dopadů klimatické změny s alokací 5 000 000 Kč;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Změna č. 2 usnesení zastupitelstva kraje č. 307/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018 ve věci „Dotační
programy Jihočeského kraje pro rok 2019“
Usnesení č. 767/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh doplnit do seznamu Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2019 nový Dotační program
Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek s alokací 5 000 000 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu usnesení č. 307/2018/ZK–16 ze dne 18. 10. 2018 ve věci „Dotační
programy Jihočeského kraje pro rok 2019“, část II. schvaluje tak, že se vkládá nový Dotační program
Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek s alokací 5 000 000 Kč;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení č. 768/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace obce Turovec, Turovec 41, 391 21 Turovec, IČO 00582867, o prodloužení
termínu realizace projektu „Územní plán obce Turovec“, reg. č. 425-01-010/17, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok
2017,
2. žádost příjemce dotace obce Staré Hodějovice, Na Návsi 30, 370 08 Staré Hodějovice, IČO 00245453,
o prodloužení termínu realizace projektu „Staré Hodějovice, Pod Lomem - kanalizace a obnova vodovodu kanalizace“, reg. č. 434-01-001/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby
a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2019,
3. žádost příjemce dotace obce Staré Hodějovice, Na Návsi 30, 370 08 Staré Hodějovice, IČO 00245453,
o prodloužení termínu realizace projektu „Staré Hodějovice, Pod Lomem - kanalizace a obnova vodovodu vodovod“, reg. č. 434-02-001/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby
a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2019,
4. žádost příjemce dotace obce Nerestce, Dolní Nerestce 46, 398 04 Čimelice, IČO 00511731, o prodloužení
termínu realizace projektu „Oprava místní komunikace v Horních Nerestcích“, reg. č. 459-01-028/19, v rámci
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Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok
2019,
5. žádost příjemce dotace Studia JR s.r.o., Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26050501,
o prodloužení termínu realizace projektu „Slavnostní krajská konference – 2. ročník“, reg. č. 428-01-020/19,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019,
6. žádost příjemce dotace Tělovýchovná jednota Spartak MAS Sezimovo Ústí, Na Házené 696, 391 02
Sezimovo Ústí, IČO 00512419, o prodloužení termínu realizace projektu „Softball ME 2020 – vybudování
šaten a sociálního zařízení I. etapa“, reg. č. 416-02-027/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora sportu, I. výzva pro rok 2019,
7. žádost příjemce dotace obce Čimelice, Čimelice 51, 398 04 Čimelice, IČO 00249599, o prodloužení
termínu realizace projektu „Stavební úprava a přístavba výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu do
objektu zdravotního střediska Čimelice“, reg. č. 439-02-006/2018, v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Turovec“, reg. č. 425-01-010/17, příjemce
dotace obec Turovec, Turovec 41, 391 21 Turovec, IČO 00582867, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí jihočeského kraje, 2. výzva pro rok
2017, a to do 31. 12. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2021,
2. prodloužení termínu realizace projektu „Staré Hodějovice, Pod Lomem - kanalizace a obnova vodovodu kanalizace“, reg. č. 434-01-001/19, příjemce dotace obec Staré Hodějovice, Na Návsi 30, 370 08 Staré
Hodějovice, IČO 00245453, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2019, a to do 30. 11. 2019 s termínem podání závěrečné
zprávy do 9. 12. 2019,
3. prodloužení termínu realizace projektu „Staré Hodějovice, Pod Lomem - kanalizace a obnova vodovodu vodovod“, reg. č. 434-02-001/19, příjemce dotace obec Staré Hodějovice, Na Návsi 30, 370 08 Staré
Hodějovice, IČO 00245453, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2019, a to do 30. 11. 2019 s termínem podání závěrečné
zprávy do 9. 12. 2019,
4. prodloužení termínu realizace projektu „Oprava místní komunikace v Horních Nerestcích“, reg. č. 459-01028/19, příjemce dotace obec Nerestce, Dolní Nerestce 46, 398 04 Čimelice, IČO 00511731, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok
2019, a to do 15. 12. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 12. 2019,
5. prodloužení termínu realizace projektu „Slavnostní krajská konference – 2. ročník“, reg. č. 428-01-020/19,
příjemce dotace Studio JR s.r.o., Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26050501, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019, a to
do 30. 4. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 5. 2020,
6. prodloužení termínu realizace projektu „Softball ME 2020 – vybudování šaten a sociálního zařízení I.
etapa“, reg. č. 416-02-027/19, příjemce dotace Tělovýchovná jednota Spartak MAS Sezimovo Ústí, Na
Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, IČO 00512419, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora sportu, I. výzva pro rok 2019, a to do 30. 6. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7.
2020,
7. prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úprava a přístavba výtahu pro zajištění bezbariérového
přístupu do objektu zdravotního střediska Čimelice“, reg. č. 439-02-006/2018, příjemce dotace obec
Čimelice, Čimelice 51, 398 04 Čimelice, IČO 00249599, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, a to do 30. 11. 2019
s termínem podání závěrečné zprávy do 10. 12. 2019;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 769/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
příspěvky z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného vztahu ke zřizované organizaci pro:
1. Mateřskou školu pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5, IČO 60077689, ve výši
450 000 Kč,
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2. Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137, IČO 60096136, ve výši 250 000 Kč v souladu s důvodovou
zprávou návrhu č. 768/RK/19.

K bodu: Rozpočet školství - druhá úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení č. 770/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2019 jednotlivým
školám a školským zařízením zřizovaných krajem a obcemi, v rámci výkonu přenesené působnosti dané
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 793/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství
Jihočeského kraje na rok 2019 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaných krajem a obcemi
Jihočeského kraje, v rámci výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, v souladu s § 161 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení úpravy rozpisu rozpočtu přímých
výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2019 jednotlivým školám a školským zařízením
zřizovaných krajem a obcemi Jihočeského kraje,
2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na jednání zastupitelstva kraje.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Žádost o poskytnutí dotace na výstavbu ZŠ Srubec
Usnesení č. 771/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje žadatele obec Srubec, LedenickáŠkarda 92, 370 06 Srubec, IČO 00245445, na účel „výstavba Základní školy Srubec“ v požadované výši
26 000 000 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje neschválit poskytnutí individuální dotace žadateli obec Srubec, Ledenická-Škarda 92,
370 06 Srubec, IČO 00245445, na účel „výstavba Základní školy Srubec“ v požadované výši 26 000 000 Kč;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu
s částí II. usnesení.

K bodu: Změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu a dodatky zřizovacích listin
Usnesení č. 772/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
posouzení a vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
k návrhu na změny v rejstříku škol a školských zařízení dle § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění, předložené v mimořádném termínu;
II. schvaluje
změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení dle § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, na základě žádostí
právnických osoby vykonávajících činnost škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj
s názvem:
1. Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1, IČO 60077638, zápis místa vzdělávání na
adrese Hlincová Hora č.p. 283, 373 71 Hlincová Hora, k 1. 7. 2019
2. Základní umělecká škola, Velešín, U Hřiště 527, IČO 60084359, k 1. 9. 2019
a) změna názvu školy, nový název: Základní umělecká škola, Velešín, Školní 609
b) zápis místa vzdělávání na adrese Školní 609, 382 32 Velešín
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c) výmaz místa vzdělávání na adrese U Hřiště 527, 382 32 Velešín
d) výmaz místa vzdělávání na adrese Družstevní 340, 382 32 Velešín
3. Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, zvýšení kapacity domova
mládeže ze stávajících 68 na 74 lůžek, k 1. 9. 2019;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Velešín, U Hřiště 527, IČO 60084359, kterým se ruší
platné znění Článku 2 „Název a sídlo organizace“ a nahrazují se novým zněním dle přílohy č. 1 návrhu
č. 796/RK/19;
2. změnu názvu příspěvkové organizace Gymnázia, Střední odborné školy ekonomické a Středního
odborného učiliště, Kaplice, Pohorská 86, IČO 75050081
3. dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy ekonomické a Středního odborného učiliště,
Kaplice, Pohorská 86, IČO 75050081, kterým se mění platné znění Článku 2 „Název a sídlo organizace“ a
zároveň se mění Článek 3 „Hlavní účel a předmět činnosti“ dle přílohy č. 2 návrhu č. 796/RK/19;
IV. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení č. 773/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dodatek zřizovací listiny Střední školy a Základní školy, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419, kterým
se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 771/RK/19,
2. dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13, IČO 60076062, kterým se mění
Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 2 návrhu č. 771/RK/19,
3. dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy elektrotechnické, Centra odborné přípravy, Hluboká nad
Vltavou, Zvolenovská 537, IČO 00513156, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví
zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 3 návrhu č. 771/RK/19,
4. dodatek zřizovací listiny Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie,
Vodňany, Zátiší 480, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 4 návrhu č. 771/RK/19,
5. dodatek zřizovací listiny Dětského domova, Žíchovec 17, IČO 63284383, kterým se mění Příloha č. 1
„Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle
přílohy č. 5 návrhu č. 771/RK/19,
6. dodatek zřizovací listiny Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 6 návrhu č. 771/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2020
Usnesení č. 774/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
se zněním Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2020
dle přílohy návrhu č. 826/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje
pro rok 2020 dle přílohy návrhu č. 826/RK/19;
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III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 – 2021
Usnesení č. 775/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
1. se změnou č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 – 2021
dle přílohy č. 1 návrhu 825/RK/19,
2. s návrhem zařazení sociálních služeb do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období
2019 – 2021 dle přílohy č. 2 návrhu 825/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. změnu č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 – 2021 dle
přílohy č. 1 návrhu 825/RK/19,
2. zařazení sociálních služeb do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2019 – 2021
dle přílohy č. 2 návrhu 825/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Změna vzoru dodatku k Pověření - základní síť
Usnesení č. 776/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
se změnou vzoru dodatku k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského
zájmu zařazené do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, dle přílohy návrhu č. 902/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu vzoru dodatku k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu zařazené do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
Usnesení č. 777/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
se zařazením další sociální služby do podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na základě
podané žádosti poskytovatele THEIA - krizové centrum o.p.s., dle přílohy návrhu č. 824/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zařazení další sociální služby do podmíněné sítě sociálních služeb
v Jihočeském kraji na základě podané žádosti poskytovatele THEIA - krizové centrum o.p.s., dle přílohy
návrhu č. 824/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019
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K bodu: Metodika pro poskytování účelové dotace dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2020
Usnesení č. 778/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
1. s návrhem Metodiky pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb
pro rok 2020 dle přílohy 1 návrhu č. 775/RK/19,
2. s odlišným postupem v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje při poskytování účelové dotace dle
§ 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatelům
sociálních služeb pro rok 2020 mimo směrnici č. SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování
veřejné finanční podpory;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit Metodiku pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb
pro rok 2020 dle přílohy 1 návrhu č. 775/RK/19,
2. schválit odlišný postup v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje při poskytování účelové dotace dle
§ 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatelům
sociálních služeb pro rok 2020 mimo směrnici č. SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování
veřejné finanční podpory,
3. vyhlásit dotační řízení Jihočeského kraje v oblasti podpory poskytování sociálních služeb pro rok 2020;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci Krajského dotačního programu na podporu
sociálních služeb pro rok 2019
Usnesení č. 779/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí dotace podané v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb
pro rok 2019 a návrhy hodnotící komise dle přílohy 2 návrhu č. 776/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí dotací dle návrhů hodnotící komise na rozdělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům
v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2019 dle přílohy 2 návrhu
č. 776/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle Pravidel programu,
2. neposkytnutí dotací dle návrhů hodnotící komise uvedeným v příloze 2 návrhu č. 776/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit uvedené návrhy výše finančních prostředků
doporučených hodnotící komisí pro jednotlivé žadatele v rámci Krajského dotačního programu na podporu
sociálních služeb pro rok 2019 zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Individuální dotace organizaci Fokus Tábor, z.s.
Usnesení č. 780/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost organizace Fokus Tábor, z.s., Mostecká 2087/17, 390 02 Tábor, IČO 70858543, o individuální dotaci
na dofinancování sociálních služeb ve výši 500 000,- Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje neschválit poskytnutí individuální dotace organizaci Fokus Tábor, z.s.,
Mostecká 2087/17, 390 02 Tábor, IČO 70858543, na dofinancování sociálních služeb ve výši 500 000,- Kč;
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III. ukládá
Mgr. Zdeňkovi Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T. 27. 6. 2019

K bodu: Ukončení záměru výstavby chráněného bydlení
Usnesení č. 781/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
s ukončením záměru vybudování chráněného bydlení v Jaronicích (Dubné).

K bodu: Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 782/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. Dodatek č. 49 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01
Jindřichův Hradec, IČO 75011191, ve znění uvedeném v příloze č. 1 návrhu č. 833/RK/19,
2. Dodatek č. 19 ke Zřizovací listině Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, Libníč 17, 373 71
Rudolfov, IČO 00666271, ve znění uvedeném v příloze č. 2 návrhu č. 833/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Dodatek č. 21 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní
dopravě s dopravcem České dráhy, a.s.
Usnesení č. 783/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 21 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné služby ve veřejné
drážní osobní dopravě s dopravcem České dráhy, a.s., IČO 70994226, uvedený v příloze návrhu
č. 842/RK/19;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit dodatek č. 21 smlouvy č. 010/09/043/00/00 o závazku veřejné
služby ve veřejné drážní osobní dopravě s dopravcem České dráhy, a.s., IČO 70994226, uvedený v části
I. usnesení, zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Petice občanů za urychlenou stavbu obchvatu Chýnova
Usnesení č. 784/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
petici občanů za urychlenou stavbu obchvatu Chýnova uvedenou v příloze č. 1 návrhu č. 854/RK/19;
II. schvaluje
návrh odpovědi zástupcům petičního výboru uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 854/RK/19.
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K bodu: Prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení č. 785/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků (žulových kostek) u Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje v celkovém objemu do 100 tun městu Vlachovo Březí za cenu 1 000 Kč bez DPH za 1 tunu;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit realizaci prodeje nadbytečných
zásob kamenných výrobků (žulových kostek) u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za podmínek
stanovených v části I. usnesení.

K bodu: Žádost o individuální dotaci - Obec Sedlec
Usnesení č. 786/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Obce Sedlec o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje na
zajištění akce „ I/20 Sedlec – úprava křižovatky včetně zabezpečení chodců – lávka (SO 220, SO 134)“
uvedenou v příloze návrhu č. 756/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí investiční dotace Obci Sedlec, IČO 75000644, ve výši 2 000 000,- Kč
na částečnou úhradu zajištění akce „ I/20 Sedlec – úprava křižovatky včetně zabezpečení chodců – lávka
(SO 220, SO 134)“;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit žádost Obce Sedlec o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje na zajištění akce „ I/20 Sedlec – úprava křižovatky včetně
zabezpečení chodců – lávka (SO 220, SO 134)“ uvedenou v příloze návrhu č. 756/RK/19 zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Rozpočtové změny 12/19
Usnesení č. 787/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 211/R – 227/R,
2. návrh rozpočtových opatření č. 208/Z – 210/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 208/Z – 210/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 211/R – 227/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtová opatření č. 208/Z – 210/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Záměr prodeje části pozemku společnosti E.ON Distribuce a.s. v k.ú. Měšice u Tábora
Usnesení č. 788/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr prodeje části pozemku parcely KN č. 1178/1 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Měšice u Tábora
do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce a.s., IČO 28085400, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem + náklady spojené s prodejem,
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2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr prodeje pozemku na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,
b) po splnění části I. 2. a) usnesení připravit materiál na schválení kupní smlouvy k projednání orgánům
kraje;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh záměru prodeje části pozemku
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Koupě pozemku v PR Mokřiny u Vomáčků
Usnesení č. 789/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi pozemku parcely KN č. 2397/33 vedené na LV č. 1229 v k. ú. Zliv u Českých Budějovic od ******do
vlastnictví Jihočeského kraje za cenu sjednanou ve výši 44 485,20 Kč dle návrhu smlouvy v příloze č. 5
návrhu č. 780/RK/19,
b) předání pozemku dle části I. 1. a) usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Krajskému školnímu
hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, zřizovanému krajem, ke dni
podání návrhu na vklad práva ze smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) usnesení,
b) zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující
svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) usnesení,
3. vzít na vědomí
informaci, že OZZL má potřebné zdroje v rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2019 na ORJ 07
a rozpočtovým opatřením zajistí převod finančních prostředků na úhradu kupní ceny a souvisejících nákladů
za pozemek v části I. 1. usnesení na ORJ 04, OHMS;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na výkup dle části I. usnesení zastupitelstvu
kraje k projednání.

K bodu: Směna nemovitostí v k. ú. České Budějovice 3 se statutárním městem České Budějovice
Usnesení č. 790/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) směnu nemovitostí ve vlastnictví Jihočeského kraje a v hospodaření Střední školy polytechnické, České
Budějovice, Nerudova 59, IČO 00582336, a to pozemku parcely KN č. 2097/62 o výměře 255 m 2, včetně
stavby přístřešku bez čp/če, který je součástí tohoto pozemku, za nemovitosti ve vlastnictví statutárního
města České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice,
IČO 00244732, pozemek - na základě geometrického plánu č. 5561-23/2019 z parcely KN č. 2097/1 nově
oddělenou parcelu č. 2097/78 o výměře 198 m 2, včetně nově postaveného přístřešku, který je součástí
tohoto pozemku, vše v k. ú. České Budějovice 3, bez cenového vyrovnání, dle návrhu směnné smlouvy
v příloze č. 6 návrhu č. 777/RK/19,
b) vyjmutí zcizovaných nemovitostí z hospodaření se svěřeným majetkem a předání nabývaných nemovitostí
k hospodaření se svěřeným majetkem dle části I. 1. a) tohoto usnesení Střední škole polytechnické, České
Budějovice, Nerudova 59, IČO 00582336, zřizované krajem, ke dni podání návrhu na vklad vlastnického
práva ze směnné smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) tohoto usnesení,
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b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Směna pozemků s městem Tábor v k. ú. Měšice u Tábora (špýchar Měšice)
Usnesení č. 791/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) směnu nemovitostí v k. ú. Měšice u Tábora ve vlastnictví Jihočeského kraje, a to pozemku nově vzniklé
parcely KN č. 1598/7 o výměře 920 m 2, která je tvořena dílem „d“ pozemku parcely KN č. 1598/2 a dílem „c“
pozemku parcely KN č. 331 dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2833-977/2018, za pozemek
v k. ú. Měšice u Tábora ve vlastnictví města Tábor, se sídlem Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor,
IČO 00253014, a to nově vzniklou parcelu KN č. 367/4 o výměře 446 m 2, která je tvořena dílem „a“ pozemku
parcely KN č. 367/1 a dílem „b“ pozemku parcely KN č. 466 dle dosud nezapsaného geometrického plánu
č. 2833-977/2018, bez cenového vyrovnání, ve znění směnné smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 863/RK/19,
b) vyjmutí zcizovaného majetku z hospodaření se svěřeným majetkem a předání nabývaného majetku
do hospodaření se svěřeným majetkem dle části I. 1. a) usnesení příspěvkové organizaci Vyšší odborná
škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor, IČO 60064781,
zřizované krajem, ke dni podání návrhu na vklad práva ze smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) usnesení,
b) zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující
svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh směny zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Souhlas s odstraněním staveb v prostoru kasáren Planá
Usnesení č. 792/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
odstranění staveb bez čp/če, které jsou součástí pozemků parcel KN č. 1469/257, 1469/259, 1469/260
a 1469/261 a staveb vedlejších na pozemcích, parcelách KN č. 1469/258, 1469/262 a 1469/263 v prostoru
kasáren Planá v k. ú. Planá u Českých Budějovic, svěřené k hospodaření Krajskému školnímu hospodářství,
České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení,
b) 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 letiště
Usnesení č. 793/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
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odstranění staveb bez čp/če, které jsou součástí pozemků parcel KN č. 1469/292 a č. 1469/306 v k. ú. Planá
u Českých Budějovic a stavby bez čp/če, která je součástí pozemku parcely KN č. 1469/226 v k. ú. Homole
v areálu Jihočeského letiště České Budějovice a. s., ve vlastnictví Jihočeského kraje,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci částí I. 1. usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Věcné břemeno pro Českou telekomunikační infrastrukturu a.s. v k. ú. Planá u Č. Budějovic uzavření smlouvy č. SVB/OHMS/111/19
Usnesení č. 794/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na částech pozemků parc. KN č. 1469/355, č. 1469/361, č. 1678 a č. 1691 v rozsahu dle geometrického
plánu č. 445-14/2019 v k. ú. Planá u Českých Budějovic, ve vlastnictví Jihočeského kraje, spočívající v právu
umístění podzemního komunikačního vedení HDPE trubek pro optický kabel a v právech vyplývajících
ze zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. ve prospěch společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., IČO 04084063, za jednorázovou úhradu 77 600 Kč bez DPH dle návrhu smlouvy
č. SVB/OHMS/111/19 v příloze č. 1 návrhu č. 838/RK/19;
II. pověřuje
JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., ředitele krajského úřadu, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení
věcného břemene dle části I. usnesení a projednáním přenesení práv a povinností z tohoto věcného
břemene na nájemce Jihočeské letiště České Budějovice a.s., IČO 26093545.

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 795/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 856/RK/19;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
1. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10,
IČO 00409871, na zajištění akce: „Udělení národních cen - Spokojený zákazník Jihočeského kraje 2019“,
2. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Jihočeský Autoklub VCC Jindřichův Hradec v AČR, sídl. Pod Kasárny 1041,
377 01 Jindřichův Hradec, IČO 72058340, na zajištění akce: „Jihočeský pohár historických vozidel - O pohár
hejtmanky Jihočeského kraje“,
3. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Nadační fond jihočeských olympioniků, nám. Přemysla Otakara II. č. 33,
370 21 České Budějovice, IČO 28073924, na zajištění akce: „Tradiční slavnostní setkání jihočeských
olympioniků“,
4. ve výši 5 000,- Kč příjemci: Tělovýchovná jednota Nové Hrady, Zahradní čtvrť 269, 373 33 Nové Hrady,
IČO 14499819, na zajištění akce: „70. výročí fotbalového oddílu TJ Nové Hrady“;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 10 000,- Kč příjemci: Svazek obcí Milevska, Husovo nám. 391, 399 01 Milevsko,
IČO 65986580, na zajištění akce: „Malovaný venkov“;
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
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K bodu: Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27. 6. 2019
Usnesení č. 796/2019/RK-70
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 27. 6. 2019.

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

……………………………….
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