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 71. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 20. 6. 2019
Program:
1. Poskytnutí finančního daru výhercům soutěže Jihočeská Kuchtička
Usnesení 797/2019/RK-71
2. Poskytnutí daru (Koncert česko-rakouského partnerství)
Usnesení 798/2019/RK-71
3. Individuální dotace na přeshraniční spolupráci Spolek evropanů
Usnesení 799/2019/RK-71
4. Personální záležitosti JCCR p.o. - odměna řediteli za I. pololetí 2019
Usnesení 800/2019/RK-71
5. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Písek, a.s.
Usnesení 801/2019/RK-71
6. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s.
Usnesení 802/2019/RK-71
7. Komplexní zpráva za rok 2018 o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v
oblasti zdravotnictví
Usnesení 803/2019/RK-71
8. Změna č. 2 plánu reprodukce majetku a odpisového plánu na rok 2019 Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje
Usnesení 804/2019/RK-71
9. Zrušení usnesení 188/2018/ZK-14 ve věci realizace projektu „ Modernizace komunikací P 10 H“ a nové
schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 805/2019/RK-71
10. Zrušení usnesení 187/2018/ZK-14 ve věci realizace projektu „ Modernizace komunikací P 10 G“ a nové
schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 806/2019/RK-71
11. Zrušení usnesení 453/2017/ZK-10 ve věci realizace projektu Modernizace přístupu k hraničnímu
přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben a nové schválení jeho financování z rozpočtu
Jihočeského kraje
Usnesení 807/2019/RK-71
12. Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka – vícepráce a méněpráce - dodatek
č. 1
Usnesení 808/2019/RK-71
13. Most ev.č. 40624-1 Dačice - vícepráce
Usnesení 809/2019/RK-71
14. „Centrum sociálních služeb Empatie - demolice a nová výstavba pro bydlení handicapovaných osob
Empatie III a víceúčelové dílny ve stávajícím areálu, Pražská tř. čp. 489/88 ČB“ - dodatečné a
neprovedené práce
Usnesení 810/2019/RK-71
15. Investiční záměr „Víceúčelové centrum služeb pro veřejnost a tranzitní dopravu“ vč. dopravního napojení
na komunikaci I. třídy
Usnesení 811/2019/RK-71
16. „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa - úsporná varianta, 2. fáze“ - vícepráce a méněpráce dodatek č. 8
Usnesení 812/2019/RK-71
17. „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice“ – část A – vícepráce a
méněpráce – dodatek smlouvy č. 1 (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení 813/2019/RK-71
18. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“
Usnesení 814/2019/RK-71
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19. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Středisko zájmového vzdělávání Kobyla u Vráže“
Usnesení 815/2019/RK-71
20. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Územní studie krajiny Jihočeského kraje“
Usnesení 816/2019/RK-71
21. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Opěrná zeď III/1351 Soběslav“
Usnesení 817/2019/RK-71
22. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Modernizace školní kuchyně - Gymnázium Týn nad Vltavou na
p. č. 149 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“
Usnesení 818/2019/RK-71
23. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka automobilové techniky pro údržbu komunikací“
Usnesení 819/2019/RK-71
24. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace v rámci realizace akce:
Rekonstrukce chaty MLÁDÍ – Zadov“ (Krajské školní hospodářství)
Usnesení 820/2019/RK-71
25. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Prodloužení životnosti silnic II. třídy v okrese Jindřichův Hradec
metodou tenkovrstvé úpravy“
Usnesení 821/2019/RK-71
26. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P10 H“
Usnesení 822/2019/RK-71
27. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“
Usnesení 823/2019/RK-71
28. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P10 G“
Usnesení 824/2019/RK-71
29. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy DS Třeboň“ (CSS JH)
Usnesení 825/2019/RK-71
30. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Realizace individuálních protihlukových opatření – Protivín, Č.
Budějovice, Hrdějovice, Volyně, M. Vožice, Písek“
Usnesení 826/2019/RK-71
31. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Havarijní oprava stoupaček v učebnovém pavilonu II“- SŠ obchodu,
služeb a řemesel Tábor
Usnesení 827/2019/RK-71
32. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“
Usnesení 828/2019/RK-71
33. Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘IT Technologie“ - ZZS JčK
Usnesení 829/2019/RK-71
34. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Celková oprava 12 ks výměnných nástaveb pro údržbu komunikací“
Usnesení 830/2019/RK-71
35. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Stavební úpravy objektu 1. máje 127/23, Vimperk“ (Střední škola a
Základní škola, Vimperk, Nerudova 267)
Usnesení 831/2019/RK-71
36. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 832/2019/RK-71
37. Financování nezpůsobilých výdajů projektu Muzea středního Pootaví Strakonice „Projekt obnovy
vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“
Usnesení 833/2019/RK-71
38. Individuální dotace - divadlo Continuo
Usnesení 834/2019/RK-71
39. Soutěž o přeshraniční projekt
Usnesení 835/2019/RK-71
40. Revokace usn. č. 228/2017/ZK-7 realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Gymnázium Český Krumlov
Usnesení 836/2019/RK-71
41. Revokace usn. č. 123/2016/ZK-22 realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SPŠ automobilní a technická,
České Budějovice
Usnesení 837/2019/RK-71
42. Revokace usn. č. 427/2016/ZK-25 realizace projektů předkládaných do OP ŽP a jejich kofinancování a
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SPŠ automobilní, ČB
Usnesení 838/2019/RK-71
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43. Revokace usn. č. 326/2017/ZK-8 realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOU Lišov
Usnesení 839/2019/RK-71
44. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu
Usnesení 840/2019/RK-71
45. Petice občanů o nesouhlasu s přestěhováním ZŠ praktické ve Slavonicích do prostor ZŠ Slavonice
Přerušeno
46. Personální záležitosti školství - platové výměry
Usnesení 841/2019/RK-71
47. Žádost o poskytnutí individuální dotace – NOVÉ ČESKO, nadační fond
Usnesení 842/2019/RK-71
48. Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 – stroje a stavby aktualizace č. 2
Usnesení 843/2019/RK-71
49. Realizace protihlukových opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Usnesení 844/2019/RK-71
50. Záměr majetkoprávní vypořádání nemovitostí - vyhlášení
Usnesení 845/2019/RK-71
51. Přechodné období – veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje v režimu JŘBU –
prodloužení termínu uloženého v Usnesení 611/2019/RK-68
Usnesení 846/2019/RK-71
52. Úprava smluvních podmínek s PPF bankou a. s. od 1. 7. 2019
Usnesení 847/2019/RK-71
53. Uzavření pojistné smlouvy č. 8603466884 se společností Kooperativa pojišťovna, a. s.
Usnesení 848/2019/RK-71
54. Udělení souhlasu vlastníka se stavebním záměrem v k. ú. Dačice
Usnesení 849/2019/RK-71
55. Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Kvilda
Usnesení 850/2019/RK-71
56. Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Frymburk
Usnesení 851/2019/RK-71
57. Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Budíškovice, k. ú. Manešovice, k. ú. Horní
Slatina, k. ú. Třebetice u Dačic a k. ú. Vesce u Dačic
Usnesení 852/2019/RK-71
58. Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Bedřichov u Horní Stropnice
Usnesení 853/2019/RK-71
59. Revokace usnesení č. 703/2018/RK-42 k bodu „Souhlas vlastníka s pozemkovou úpravou v k. ú.
Chvalešovice“
Usnesení 854/2019/RK-71
60. Plán finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje na II. pololetí 2019
Usnesení 855/2019/RK-71
61. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 856/2019/RK-71

*****
K bodu: Poskytnutí finančního daru výhercům soutěže Jihočeská Kuchtička
Usnesení č. 797/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. poskytnutí finančního daru výhercům soutěže „Jihočeská Kuchtička“ dle důvodové zprávy 880/RK/19,
2. vzor veřejnoprávní smlouvy ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 880/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
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K bodu: Poskytnutí daru (Koncert česko-rakouského partnerství)
Usnesení č. 798/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost společnosti Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. o poskytnutí finanční podpory na
Koncert česko-rakouského partnerství dle přílohy č. 1 návrhu č. 857/RK/19;
II. schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč pro Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s.,
Polní 334/6, 639 00 Brno, IČO 262 35 064, na podporu akce Koncert česko-rakouského partnerství ve Vídni
a uzavření darovací smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 2 návrhu č. 857/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

K bodu: Individuální dotace na přeshraniční spolupráci Spolek evropanů
Usnesení č. 799/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost Spolku evropanů o poskytnutí dotace na přeshraniční spolupráci dle přílohy č. 1 návrhu č. 877/RK/19;
II. schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 7.000,- Kč pro Spolek evropanů, Krnín 38, 382 32 Chlumec,
IČO 07930941, na podporu akce Setkání Spolku evropané a bavorské společnosti BBG (Bayerische
Böhmische Gesellschaft) a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění uvedeném
v příloze č. 2 návrhu č. 877/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

K bodu: Personální záležitosti JCCR p.o. - odměna řediteli za I. pololetí 2019
Usnesení č. 800/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměnu řediteli Jihočeské centrály cestovního ruchu, IČO 72053127, za I. pololetí 2019, dle přílohy návrhu
č. 899/RK/19.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Písek, a.s.
Usnesení č. 801/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. bere na vědomí
informaci o volbě nového člena dozorčí rady obchodní společnosti Písek, a.s., Mgr. Rostislava
Homoly, B.Th., zvoleného zaměstnanci obchodní společnosti s účinností od 13. 6. 2019;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., ve znění přílohy
č. 3 návrhu č. 858/RK/19;
III. ukládá
předsedovi představenstva uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní
společnosti Nemocnice Písek, a.s., dle části II. usnesení.
T: 19. 7. 2019
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 802/2019/RK-71
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. bere na vědomí
odstoupení Ing. Luboše Kvapila z funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s., k 31. 7. 2019;
II. volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., navrženého zástupce kraje
Ing. Jiřího Švece, s účinností ke dni 1. 8. 2019;
III. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., ve znění
přílohy č. 2 návrhu č. 859/RK/19;
IV. ukládá
MUDr. Bc. Tomáši Fialovi, MBA, předsedovi představenstva, uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce
člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., dle části III. usnesení.
T: 31. 07. 2019

K bodu: Komplexní zpráva za rok 2018 o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem
v oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 803/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
komplexní zprávu za rok 2018 o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví dle přílohy návrhu č. 872/RK/19.

K bodu: Změna č. 2 plánu reprodukce majetku a odpisového plánu na rok 2019 Zdravotnické záchranné
služby Jihočeského kraje
Usnesení č. 804/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změnu č. 2 plánu reprodukce majetku na rok 2019 Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje,
IČO 48199931, dle přílohy č. 1 návrhu č. 855/RK/19,
2. změnu č. 2 odpisového plánu na rok 2019 Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje,
IČO 48199931, dle přílohy č. 3 návrhu č. 855/RK/19.

K bodu: Zrušení usnesení 188/2018/ZK-14 ve věci realizace projektu „ Modernizace komunikací P 10 H“
a nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 805/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit
usnesení č. 188/2018/ZK-14 ze dne 21. 6. 2018;
2. schválit
a) realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. třídy P10 H“ s celkovými výdaji ve výši
43 202 543,70 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 40 702 393,70 Kč vč. DPH,
b) kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 4 070 239,37 Kč vč. DPH,
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 836/RK/19,
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c) předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 36 632 154,33 Kč vč. DPH
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 836/RK/19,
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 2 518 150,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 836/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 27. 6. 2019
K bodu: Zrušení usnesení 187/2018/ZK-14 ve věci realizace projektu „ Modernizace komunikací P 10 G“
a nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 806/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit
usnesení č. 187/2018/ZK-14 ze dne 21. 6. 2018 k bodu Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy
P10 G“ a jeho financování z rozpočtu JK;
2. schválit
a) realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. třídy P10 G“ s celkovými výdaji ve výši
48 769 981,06 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 23 268 911,62 Kč vč. DPH,
b) kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 2 326 891,16 Kč vč. DPH,
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 837/RK/19,
c) předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 20 942 020,46 Kč vč. DPH
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 837/RK/19,
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 25 501 069,44 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 837/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 27. 6. 2019
K bodu: Zrušení usnesení 453/2017/ZK-10 ve věci realizace projektu Modernizace přístupu k hraničnímu
přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben a nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského
kraje
Usnesení č. 807/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit
usnesení č. 453/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017 k bodu Zrušení usnesení č. 251/2016/ZK-24 a realizace
projektu „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben“ a jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje;
2. schválit
a) realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní
Zvonková - Schöneben“ s celkovými výdaji ve výši 147 108 178,10 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji
ve výši 129 131 090,19 Kč vč. DPH,
b) kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 12 913 109,02 Kč vč. DPH
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 895/RK/19,
c) předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 116 217 981,17 Kč vč. DPH
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 895/RK/19,
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 17 977 087,91 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 895/RK/19;
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II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 27. 6. 2019
K bodu: Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka – vícepráce a méněpráce dodatek č. 1
Usnesení č. 808/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka“
uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh
č. 1 až 3 návrhu č. 875/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 až 3 návrhu č. 875/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 ve výši 1 161 790,29 Kč bez DPH, 1 405 766,25 Kč vč. DPH příslušné smlouvy
o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, IČO 60838744, ve znění podle přílohy č. 3 návrhu č. 875/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance
kraje k podpisu.
K bodu: Most ev.č. 40624-1 Dačice - vícepráce
Usnesení č. 809/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
vícepráce na akci „Most ev.č. 40624-1 Dačice“ uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 návrhu č. 885/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a jejich příloh č. 1, návrhu č. 885/RK/19 v upraveném znění,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem firmou
Mitrenga-stavby, spol. s.r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, IČO 269 44 022, ve znění přílohy č. 2 návrhu
č. 885/RK/19 v upraveném znění;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
Mitrenga-stavby, spol. s.r.o., dle bodu I. tohoto usnesení hejtmance k podpisu.
T: do 31. 7. 2019
K bodu: „Centrum sociálních služeb Empatie - demolice a nová výstavba pro bydlení handicapovaných osob
Empatie III a víceúčelové dílny ve stávajícím areálu, Pražská tř. čp. 489/88 ČB“ - dodatečné a neprovedené
práce
Usnesení č. 810/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
dodatečné a neprovedené práce na akci „Centrum sociálním služeb Empatie - demolice a nová výstavba pro
bydlení handicapovaných osob Empatie III a víceúčelové dílny ve stávajícím areálu, Pražská tř. čp. 489/88
ČB“ uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy
a příloh č. 1 a 2 návrhu č. 906/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1 návrhu č. 906/RK/19;
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem firmou
Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice, IČO 26086344, ve znění přílohy č. 2 návrhu
č. 906/RK/19;
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III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
Retherm s.r.o., dle bodu I. tohoto usnesení hejtmance k podpisu.
T: do 15. 7. 2019
K bodu: Investiční záměr „Víceúčelové centrum služeb pro veřejnost a tranzitní dopravu“ vč. dopravního
napojení na komunikaci I. třídy
Usnesení č. 811/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
koncepci investičního záměru „Víceúčelového centra služeb pro veřejnost a tranzitní dopravu“ vč.
dopravního napojení na komunikaci I. třídy;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
schválit koncepci investičního záměru „Víceúčelového centra služeb pro veřejnost a tranzitní dopravu“ vč.
dopravního napojení na komunikaci I. třídy;
III. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 27. 6. 2019
K bodu: „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa - úsporná varianta, 2. fáze“ - vícepráce a
méněpráce - dodatek č. 8
Usnesení č. 812/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
vícepráce, méněpráce na akci „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta, 2. fáze“
uvedené ve změnovém listu č. 8 včetně návrhu dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo včetně harmonogramu dle
důvodové zprávy a příloh č. 1, 2 a 3 návrhu 908/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 8 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1 návrhu 908/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 8 včetně harmonogramu příslušné smlouvy uzavřené mezi JčK a firmou HOCHTIEF
CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO 46678468, ve znění přílohy č. 2 a 3 návrhu 908/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.
T: 31. 7. 2019
K bodu: „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice“ – část A – vícepráce
a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1 (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení č. 813/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad
Strakonice“ – část A: Stavební práce na obnově hradu uvedené ve změnových listech č. 00 až 54 dle
důvodové zprávy a přílohy č. 2 k návrhu č. 871/RK/19 v celkové výši dodatečných stavebních prací
19 250 300,90 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 9 614 443,37 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 00 až 54 dle přílohy č. 2 k návrhu č. 871/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Muzeem středního Pootaví Strakonice,
IČO 00072150, a zhotovitelem stavby firmou POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, Nádražní 25, 252 63
Roztoky, IČO 25606468;
III. ukládá
PhDr. Ivaně Říhové, ředitelce Muzea středního Pootaví Strakonice, IČO 00072150, uzavřít dodatek č. 1
smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
8
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“
Usnesení č. 814/2019/RK-71
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. 882/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Dodávka vozidel pro ZZS JčK“ 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 „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“ pro část A:
název společnosti: F D servis Praha, s.r.o.
se sídlem: Verdiho 577/17, Chodov, 149 00 Praha 4
IČO: 25710427
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 2 555 690,00 Kč bez DPH, 3 092 384,90 Kč vč. DPH,
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“ pro část B:
název společnosti: F D servis Praha, s.r.o.
se sídlem: Verdiho 577/17, Chodov, 149 00 Praha 4
IČO: 25710427
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 2 395 690,00 Kč bez DPH, 2 898 784,90 Kč vč. DPH,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“ pro část C:
název společnosti: Přerost a Švorc - auto, s.r.o.
se sídlem: Veleslavínská 48/39, Veleslavín, 162 00 Praha 6
IČO: 63073188
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 4 628 000,00 Kč bez DPH, 5 599 880,00 Kč vč. DPH,
4. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“ pro část D:
název společnosti: CB Auto a.s.
se sídlem: M. Horákové 1477, 370 05 České Budějovice
IČO: 26031868
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 481 494,20 Kč bez DPH, 582 608,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvu pro všechny části s dodavateli podle části II. usnesení,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Středisko zájmového vzdělávání Kobyla u Vráže“
Usnesení č. 815/2019/RK-71
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. 901/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Středisko zájmového vzdělávání Kobyla u Vráže“ konané v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Středisko zájmového vzdělávání Kobyla u Vráže“:
název společnosti: SALVETE spol. s r.o.
se sídlem: Písecká 506, 38601 Strakonice
IČO: 45023786
za cenu nejvýše přípustnou 14 495 925,00 Kč bez DPH, 17 540 069,00 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: INTESTA CZ s.r.o.
se sídlem: Táborská 2177, 39701 Písek - Budějovické Předměstí
IČO: 26071894
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za cenu nejvýše přípustnou 14 969 229,00 Kč bez DPH, 18 112 767,00 Kč vč. DPH,
název společnosti: UNIKO PÍSEK, s.r.o.
se sídlem: Na Ryšavce 235, 39701 Písek - Hradiště
IČO: 46679405
za cenu nejvýše přípustnou 15 124 543,00 Kč bez DPH, 18 300 697,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Milanu Malíkovi, řediteli DDM Písek, IČO 60869941:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Středisko zájmového vzdělávání Kobyla u Vráže“.
2)

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Územní studie krajiny Jihočeského kraje“
Usnesení č. 816/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení a zprávu o hodnocení nabídek uvedené v přílohách č. 1 - 4 k návrhu č. 876/RK/19
na plnění veřejné zakázky s názvem „Územní studie krajiny Jihočeského kraje“ konané v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Územní studie krajiny Jihočeského kraje“:
název společnosti: EKOTOXA-IRI-AGERIS
vedoucí společník: EKOTOXA s.r.o.
se sídlem: Fišova 403/7, 602 00 Brno - Černá Pole
IČO: 64608531
společník: Institut regionálních informací, s.r.o.
IČO: 64608531
společník: AGERIS s.r.o.
IČO: 25576992
za cenu nejvýše přípustnou 1 779 300,00 Kč bez DPH, 2 152 953,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti: Atelier T - plan, s.r.o.
vedoucí společník: Atelier T - plan, s.r.o.
se sídlem: Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 26483734
společník: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
IČO: 47116901
za cenu nejvýše přípustnou 1 890 000,00 Kč bez DPH, 2 286 900,00 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 444/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Územní studie krajiny Jihočeského
kraje“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Opěrná zeď III/1351 Soběslav“
Usnesení č. 817/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 905/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Opěrná zeď III/1351 Soběslav“, 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 III/1351 Soběslav“:
název společnosti:
Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 3 224 258,70 Kč bez DPH, 3 901 353,03 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 „Opěrná zeď III/1351 Soběslav“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Modernizace školní kuchyně - Gymnázium Týn nad
Vltavou na p. č. 149 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“
Usnesení č. 818/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu účastníka zadávacího řízení o odstoupení ze zadávacího řízení 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
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modernizace školní kuchyně – Gymnázium Týn nad Vltavou
na p. č. st. 149 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“ na základě § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
protože po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek v zadávacím řízení
není žádný účastník zadávacího řízení;
III. ukládá
Mgr. Milanu Šnorkovi, řediteli Gymnázia, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13, IČO 60076062, zajistit všechny
potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Modernizace školní kuchyně –
Gymnázium Týn nad Vltavou na p. č. 149 v k. ů. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka automobilové techniky pro údržbu komunikací“
Usnesení č. 819/2019/RK-71
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. 914/RK/19, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka
automobilové techniky 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 automobilové techniky pro údržbu komunikací“:
název společnosti:
KOBIT, spol. s r. o.
se sídlem:
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
IČO:
44792247
za cenu nejvýše přípustnou 42 997 400,00 Kč bez DPH, 52 026 854,00 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
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2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Dodávka automobilové techniky pro údržbu
komunikací“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace v rámci realizace
akce: Rekonstrukce chaty MLÁDÍ – Zadov“ (Krajské školní hospodářství)
Usnesení č. 820/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 915/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Zpracování projektové dokumentace v rámci realizace akce: Rekonstrukce chaty MLÁDÍ – Zadov“ 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 „Zpracování projektové dokumentace v rámci realizace akce:
Rekonstrukce chaty MLÁDÍ – Zadov“:
název společnosti: Energy Benefit Centre a. s.
se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČO: 29029210
za cenu nejvýše přípustnou 3 895 000,00 Kč bez DPH, 4 712 950,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, IČO 71294775:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Prodloužení životnosti silnic II. třídy v okrese Jindřichův Hradec
metodou tenkovrstvé úpravy“
Usnesení č. 821/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 912 /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 „Prodloužení životnosti silnic II. třídy v okrese Jindřichův Hradec metodou tenkovrstvé
úpravy“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Prodloužení životnosti silnic II. třídy v okrese Jindřichův Hradec metodou
tenkovrstvé úpravy“ 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) 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, provoz. náměstek
d) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
Ing. Michaela Moučková, SÚS JčK, referent odd. VZ
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P10 H“
Usnesení č. 822/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle návrhu č. 831/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 nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace
komunikací II. třídy P10 H“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele na akci „Modernizace komunikací II. třídy P10 H“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 831/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
2) Ing. Jitka Liláková, OVZI
Bc. Alena Frdlíková, OVZI
3) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI
4) Ing. Pavel Bürger, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
5) Jiří Letovský, OVZI
Ing. Zdeňka Novotná, OVZI
6) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, závod ČK
Jiří Němeček, SÚS JčK, závod ČK;
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 „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“
Usnesení č. 823/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 870/RK/19 a jeho příloh č. 1 – 2,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Gymnáziu, Prachatice, Zlatá stezka 137, IČO 60096136, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 870/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Jana Dejmková, ředitelka školy
Jana Vozábalová, DiS., vedoucí kanceláře školy
3) Bc. Hana Burcevová, DiS, OŠMT KÚ
Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT KÚ
4) Michaela Hrušková, DiS, projektová manažerka EBC, a.s.
Ing. Dominika Müllerová, projektantka EBC, a.s.
5) Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ
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Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ,
2. Mgr. Janě Dejmkové, ředitelce Gymnázia, Prachatice, Zlatá stezka 137, zajistit provedení zadávacího
řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P10 G“
Usnesení č. 824/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle návrhu č. 830/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 nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace
komunikací II. třídy P10 G“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele na akci „Modernizace komunikací II. třídy P10 G“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 830/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
2) Ing. Jitka Liláková, OVZI
Bc. Alena Frdlíková, OVZI
3) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI
4) Ing. Pavel Bürger, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
5) Ing. Zdeňka Novotná, OVZI
Jiří Letovský, OVZI
6) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod ST
Ing. Josef Častulík, SÚS JčK, závod ČB;
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 „Stavební úpravy DS Třeboň“ (CSS JH)
Usnesení č. 825/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 873/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 „Stavební úpravy DS
Třeboň“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Centru sociálních služeb Jindřichův Hradec, IČO 75011191, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Stavební
úpravy DS Třeboň“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Jiří Blížil, ředitel CSS Jindřichův Hradec
Ing. Marie Šťástková, vedoucí ekonomického úseku CSS Jindřichův Hradec
3) Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru OSOV KÚ
Ing. Jana Holická, OSOV KÚ
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4) Ing. Jan Basík, OVZI KÚ
Luděk Petr, DiS, OSOV KÚ
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ,
2. Ing. Jiřímu Blížilovi, řediteli Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, zajistit provedení zadávacího
řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Realizace individuálních protihlukových opatření – Protivín,
Č. Budějovice, Hrdějovice, Volyně, M. Vožice, Písek“
Usnesení č. 826/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle
návrhu č. 894/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Realizace individuálních protihlukových opatření – Protivín, Č. Budějovice, Hrdějovice,
Volyně, M. Vožice, Písek“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Realizace individuálních protihlukových opatření – Protivín, Č. Budějovice,
Hrdějovice, Volyně, M. Vožice, Písek“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č.
894/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
2) Ing. Jiří Klása, KÚ, vedoucí ODSH
Ing. Jan Vácha, KÚ, ODSH
3) Milan Veleba, KÚ, ODSH
Ing. Radomír Kučera, KÚ, ODSH
4) Ing. Štěpán Vondráček, KÚ, OVZI
Ing. Petr Hrstka, KÚ, OVZI
5) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová SÚS JčK, TSÚ;
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 „Havarijní oprava stoupaček v učebnovém pavilonu II“- SŠ
obchodu, služeb a řemesel Tábor
Usnesení č. 827/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 897/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 „Havarijní oprava
stoupaček v učebnovém pavilonu II“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední škole obchodu, služeb a řemesel a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, IČO 75050099, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek
a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Havarijní oprava stoupaček v učebnovém pavilonu
II“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
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2) Mgr. Jaroslav Petrů, ředitel školy
Mgr. Milan Mikolášek, ZŘ školy
3) Mgr. Radek Cícha, ZŘ školy
Ing. Eva Šišková, ZŘ školy
4) Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI JčK
5) Ing. Vladimír Filip, OŠMT
Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT;
2. Mgr. Jaroslavu Petrů, řediteli Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě
kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Veřejná linková osobní doprava

na území Jihočeského kraje“

Usnesení č. 828/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace zadávacího řízení „Veřejná linková osobní doprava na území
Jihočeského kraje“, Kvalifikační dokumentace, návrhu Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje a dalších souvisejících
dokumentů a příloh uvedených v přílohách č. 01 – 14 k návrhu usnesení č. 898/RK/19;
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 „Veřejná linková
osobní doprava na území Jihočeského kraje“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele veřejné zakázky „Veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 15 k návrhu č. 898/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. Ing. Radim Langer, odborný referent pro autobusovou dopravu, JIKORD s.r.o.
4. Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru ODSH KÚ
5. Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru OVZI KÚ
náhradníci:
1. Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady JčK
2. Ing. Jiří Pešek, ekonom dopravy, JIKORD s.r.o.
3. Bc. Tomáš Medek, dispečer, JIKORD s.r.o.
4. Bc. Ivana Havlíková, ODSH KÚ
5. Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí Oddělení realizace veřejných zakázek, OVZI
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 ‘‘IT Technologie“ - ZZS JčK
Usnesení č. 829/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 900/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 „IT Technologie“;
III. ukládá
z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi:
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1. pro otevírání obálek s nabídkami na akci „IT Technologie“ pověřenou všemi úkony uvedenými v
příloze č. 2 k návrhu č. 900/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Kateřina Schacková, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. na výběr dodavatele na akci „IT Technologie“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu
č. 293/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky kraje
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje
2) Ing. Milan Rybák, OZDR KÚ
Mgr. Petr Studenovský, OZDR KÚ
3) Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI JčK
4) Ing. Miroslav Beneš, ZZS JčK
Marek Oktábec, ZZS JčK
5) Bc. Jan Pitálek, ZZS JčK
Václav Klečka, ZZS JčK;
3. MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Celková oprava 12 ks výměnných nástaveb pro údržbu
komunikací“
Usnesení č. 830/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 910/RK/19 a jeho
přílohu č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Celková oprava 12
ks výměnných nástaveb pro údržbu komunikací“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Celková oprava 12 ks výměnných nástaveb pro údržbu komunikací“ pověřenou
posouzením a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
c) Petr Brom, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, provozní náměstek
d) Jaroslav Kozák, SÚS JčK, závod Písek, ředitel
Ing. Rudolf Pešta, SÚS JčK, závod Písek, provozní náměstek
e) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, závod Č. Krumlov, ředitel
Jiří Němeček, SÚS JčK, závod Č. Krumlov, 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.
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K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Stavební úpravy objektu 1. máje 127/23, Vimperk“ (Střední škola
a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267)
Usnesení č. 831/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace podle návrhu č. 903/RK/19 a jeho přílohy č. 1,
2. možnost zapracování připomínek poskytovatele dotace k Výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace
uvedené v příloze k návrhu č. 903/RK/19;
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 „Stavební úpravy objektu
1. máje 127/23, Vimperk“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední škole a Základní škole, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele
„Stavební úpravy objektu 1. máje 127/23, Vimperk“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Petr Žuravský, ředitel školy
Eva Kerekešová, ekonom
3) Mgr. Kateřina Koubová, projektová manažerka
Mgr. Lenka Koulová, sekretariát
4) Ing. Hynek Čížek, Ph.D., vedoucí oddělení evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
Bc. Hana Burcevová, DiS., oddělení evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Mgr. Petru Žuravskému, řediteli Střední školy a Základní školy, Vimperk, Nerudova 267, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení č. 832/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Václava Vlažného 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. 883/RK/19;
II. schvaluje
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/6387/2018 uzavřené dne 2. 5. 2018 s Václavem
Vlažným, 373 04 Chrášťany, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Václava Vlažného,
373 04 Chrášťany na Václava Vlažného, 373 04 Chrášťany z důvodu změny vlastnictví předmětné
nemovitosti na základě darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, dle přílohy č. 2 k návrhu
č. 883/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 8. 2019
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K bodu: Financování nezpůsobilých výdajů projektu Muzea středního Pootaví Strakonice „Projekt obnovy
vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“
Usnesení č. 833/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
změnit jeho usnesení č. 432/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016 ve věci realizace projektu Muzea středního
Pootaví Strakonice „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ takto:
1. v části I. „schvaluje“ v bodě I/1. tak, že původní text se nahrazuje textem: „realizaci projektu Muzea
středního Pootaví „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ specifický cíl SC 3.1:
Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva Revitalizace vybraných
památek II, s celkovými výdaji ve výši 131 714 719 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši
120 055 331 Kč vč. DPH“,
2. část I. tohoto usnesení se doplňuje o bod I/4. ve znění: „financování nezpůsobilých výdajů projektu
z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 11 659 388 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 813/RK/19“;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Individuální dotace - divadlo Continuo
Usnesení č. 834/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Divadla Continuo, z. s., o poskytnutí individuální dotace podle přílohy č. 1 návrhu č. 881/RK/19;
II. schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč Divadlu Continuo, z. s. , Malovice 35, 384 11 Malovice,
IČO 42410932, na site specific projekt „V břiše velryby“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.
T. 30. 6. 2019

K bodu: Soutěž o přeshraniční projekt
Usnesení č. 835/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dohodu o vyhlášení soutěže pro koncepci a provedení přeshraničního uměleckého projektu podle přílohy
č. 1 návrhu č. 922/RK/19,
2. vyhlášení přeshraniční soutěže pro koncepci a provedení přeshraničního uměleckého díla projektu,
3. podporu přeshraniční soutěže pro koncepci a provedení přeshraničního uměleckého díla projektu částkou
10 000 euro, tj. v Kč dle aktuálního kurzu;
II. souhlasí
s uvolněním prostředků v celkové výši 356 000 Kč z rozpočtové rezervy kraje;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit část I. usnesení zastupitelstvu kraje ke schválení.
T: 27. 6. 2019
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K bodu: Revokace usn. č. 228/2017/ZK-7 realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování
a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Gymnázium Český Krumlov
Usnesení č. 836/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
1. zrušit usnesení č. 228/2017/ZK-7 ze dne 22. 6. 2017 ve věci „Realizace projektu předkládaného do OP ŽP
a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Gymnázium Český
Krumlov“,
2. schválit
a) realizaci projektu „5.1a – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia, Český Krumlov, Chvalšinská
112“ (žadatel: Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112) z Operačního programu Životní prostředí
s celkovými výdaji ve výši 20 691 944,21 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši
18 136 129,66 Kč,
b) realizaci projektu „5.1b – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia, Český Krumlov, Chvalšinská
112“ (žadatel: Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112) z Operačního programu Životní prostředí
s celkovými výdaji ve výši 13 503 399,73 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 10 958 365 Kč,
c) kofinancování projektu „5.1a – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia, Český Krumlov,
Chvalšinská 112“ Jihočeským krajem ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj.
10 881 677,80 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na
základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 627/RK/19,
d) kofinancování projektu „5.1b – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia, Český Krumlov,
Chvalšinská 112“ Jihočeským krajem ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj.
3 287 509,50 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na
základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 návrhu č. 627/RK/19,
e) financování nezpůsobilých výdajů projektu „5.1a – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia,
Český Krumlov, Chvalšinská 112“ Jihočeským krajem v celkové výši 2 555 814,55 Kč, s podmínkou přidělení
dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle
přílohy č. 1 návrhu č. 627/RK/19,
f) financování nezpůsobilých výdajů projektu „5.1b – Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia,
Český Krumlov, Chvalšinská 112“ Jihočeským krajem v celkové výši 2 545 034,73 Kč, s podmínkou přidělení
dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle
přílohy č. 2 návrhu č. 627/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Revokace usn. č. 123/2016/ZK-22 realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování
a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SPŠ automobilní a technická,
České Budějovice
Usnesení č. 837/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 123/2016/ZK-22 ze dne 7. 4. 2016 ve věci „Realizace projektu předkládaného do OP ŽP
a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SPŠ
automobilní a technická, České Budějovice“,
2. schválit
a) realizaci projektu „5.1a - Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České
Budějovice, objekt Senovážné náměstí“ (žadatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola
automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3) z Operačního programu Životní prostředí
s celkovými výdaji ve výši 15 180 113,89 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši
11 723 526,65 Kč,
b) realizaci projektu „5.1b - Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České
Budějovice, objekt Senovážné náměstí“ (žadatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola
automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3) z Operačního programu Životní prostředí
s celkovými výdaji ve výši 8 607 139,79 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 8 035 077,60 Kč,
c) kofinancování projektu „5.1a - Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České
Budějovice, objekt Senovážné náměstí“ Jihočeským krajem ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů
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projektu, tj. 5 861 763,33 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 867/RK/19,
d) kofinancování projektu „5.1b - Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České
Budějovice, objekt Senovážné náměstí“ Jihočeským krajem ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů
projektu, tj. 2 410 523,28 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 návrhu č. 867/RK/19,
e) financování nezpůsobilých výdajů projektu „5.1a - Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní
a technické, České Budějovice, objekt Senovážné náměstí“ Jihočeským krajem v celkové výši
2 555 651,20 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na
základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 867/RK/19,
f) financování nezpůsobilých výdajů projektu „5.1b - Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní
a technické, České Budějovice, objekt Senovážné náměstí“ Jihočeským krajem v celkové výši
572 062,19 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na
základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 návrhu č. 867/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Revokace usn. č. 427/2016/ZK-25 realizace projektů předkládaných do OP ŽP a jejich
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SPŠ automobilní,
ČB
Usnesení č. 838/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 427/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016 ve věci „Realizace projektů předkládaných do
OP ŽP a jejich kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SPŠ
automobilní, ČB“,
2. schválit
a) realizaci projektu „5.1a - Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České
Budějovice, Skuherského 1274/3, objekt Rudolfovská 1988/17“ (žadatel: Vyšší odborná škola, Střední
průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3) z Operačního programu
Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 15 294 791,95 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši
14 930 084,25 Kč,
b) realizaci projektu „5.1b - Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České
Budějovice, Skuherského 1274/3, objekt Rudolfovská 1988/17“ (žadatel: Vyšší odborná škola, Střední
průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3) z Operačního programu
Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 5 882 790,69 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši
5 772 470,76 Kč,
c) kofinancování projektu „5.1a - Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České
Budějovice, Skuherského 1274/3, objekt Rudolfovská 1988/17“ Jihočeským krajem ve výši 60 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 8 958 050,56 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu
Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 868/RK/19,
d) kofinancování projektu „5.1b - Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technické, České
Budějovice, Skuherského 1274/3, objekt Rudolfovská 1988/17“ Jihočeským krajem ve výši 30 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 1 731 741,23 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu
Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 návrhu č. 868/RK/19,
e) financování nezpůsobilých výdajů projektu „5.1a - Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní
a technické, České Budějovice, Skuherského 1274/3, objekt Rudolfovská 1988/17“ Jihočeským krajem
v celkové výši 364 707,70 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 868/RK/19,
f) financování nezpůsobilých výdajů projektu „5.1b - Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní
a technické, České Budějovice, Skuherského 1274/3, objekt Rudolfovská 1988/17“ Jihočeským krajem
v celkové výši 110 319,93 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 návrhu č. 868/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 27. 6. 2019
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K bodu: Revokace usn. č. 326/2017/ZK-8 realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOU Lišov
Usnesení č. 839/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 326/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017 ve věci „Zrušení usnesení č. 225/2017/ZK-7
a realizace projektu předkládaného do OPŽP, jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů
z rozpočtu Jihočeského kraje - SOU Lišov“,
2. schválit
a) realizaci projektu „5.1a Snížení energetické náročnosti SOU Lišov - objekt haly OV“ (žadatel: Střední
odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3) z Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši
24 424 134,81 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 14 990 932 Kč,
b) realizaci projektu „5.1b Snížení energetické náročnosti SOU Lišov - objekt haly OV“ (žadatel: Střední
odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3) z Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši
2 857 378,24 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 2 764 850 Kč,
c) kofinancování projektu „5.1a Snížení energetické náročnosti SOU Lišov - objekt haly OV“ Jihočeským
krajem ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 8 994 559,20 Kč, s podmínkou přidělení
dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle
přílohy č. 1 návrhu č. 869/RK/19,
d) kofinancování projektu „5.1b Snížení energetické náročnosti SOU Lišov - objekt haly OV“ Jihočeským
krajem ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 829 455 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 2 návrhu č. 869/RK/19,
e) financování nezpůsobilých výdajů projektu „5.1a Snížení energetické náročnosti SOU Lišov - objekt haly
OV“ Jihočeským krajem v celkové výši 8 933 202,81 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního
programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu
č. 869/RK/19,
f) financování nezpůsobilých výdajů projektu „5.1b Snížení energetické náročnosti SOU Lišov - objekt haly
OV“ Jihočeským krajem v celkové výši 92 528,24 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu
Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 návrhu č. 869/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu
Usnesení č. 840/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje uvedené v důvodové zprávě návrhu
č. 762/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. neschválit poskytnutí individuální dotace žadateli:
BLACK DOGS BUDWEIS, z. s., Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice 4, IČO 06900755, na realizaci
projektu „Podpora účasti BLACK DOGS BUDWEIS na rok 2019“, v požadované výši 696 600 Kč, termín
dosažení účelu dotace 31. 12. 2019,
2. schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové smlouvy schválené
usnesením č. 78/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019:
a) ve výši 500 000 Kč žadateli Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370
05 České Budějovice, IČO 60076658, na účel: „Podpora činnosti Britského centra JU“, termín dosažení
účelu dotace 31. 12. 2019,
b) ve výši 250 000 Kč žadateli Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370
05 České Budějovice, IČO 60076658, na účel: „Kofinancování provozu Goethe centra JU pro rok 2019“,
termín dosažení účelu dotace 31. 12. 2019,
c) FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s., sportovní areál Soukeník č. 684, poštovní schránka 44, 391 02
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Sezimovo Ústí, IČO 47267771, na realizaci projektu „REKO FOTBALOVÉHO STADIONU“, ve výši
2 000 000 Kč, termín dosažení účelu dotace 30. 6. 2020, a její krytí z rozpočtové rezervy kraje,
d) Tělocvičné jednotě Sokol Písek, Tyršova 395/3, 397 01 Písek, IČO 48256943, na realizaci projektu
„Sportovní centrum mládeže při České basketbalové federaci se zaměřením Jihočeský kraj – Sokol
Písek“, ve výši 500 000 Kč, termín dosažení účelu dotace 31. 8. 2020, a její krytí z rozpočtové rezervy
kraje;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit žádosti zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 27. 6. 2019

K bodu: Personální záležitosti školství - platové výměry
Usnesení č. 841/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem s účinností
od 1. srpna 2019 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce,
ve znění pozdějších předpisů a dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 913/RK/19.

K bodu: Žádost o poskytnutí individuální dotace – NOVÉ ČESKO, nadační fond
Usnesení č. 842/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost žadatele NOVÉ ČESKO, nadační fond, o poskytnutí individuální dotace ve výši 199 980,- Kč na
projekt REVOLUTION TRAIN – TOUR 2019 V JIHOČESKÉM KRAJI dle přílohy č. 1 návrhu č. 896/RK/19;
II. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace pro žadatele NOVÉ ČESKO, nadační fond, Eliášova 274/4, 160 00 Praha
Dejvice, IČO 24697486, ve výši 199 980,- Kč na projekt REVOLUTION TRAIN – TOUR 2019 V
JIHOČESKÉM KRAJI;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
T: 4. 7. 2019

K bodu: Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 – stroje a stavby aktualizace č. 2
Usnesení č. 843/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh „Plánu reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 – stroje a stavby –
aktualizace č. 2“ uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 904/RK/19;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, realizovat „Plán reprodukce majetku
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 – stroje a stavby – aktualizace č. 2“.

K bodu: Realizace protihlukových opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Usnesení č. 844/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
Vyhodnocení realizace akcí - individuální protihluková opatření realizovaná v letech 2006 až 2018 na
silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje, uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 911/RK/19;
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II. schvaluje
Seznam jmenovitých akcí - individuální protihluková opatření plánovaná k realizaci v letech 2019 až 2021 na
silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje, uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 911/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. realizovat akce dle části II. tohoto usnesení,
2. předložit vyhodnocení jmenovitých akcí - individuálních protihlukových opatření, realizovaných v roce
2019 na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje.
T: 31. 7. 2020

K bodu: Záměr majetkoprávní vypořádání nemovitostí - vyhlášení
Usnesení č. 845/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. záměr darování
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1710/63 o výměře 51 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 861 – 6/2019 ze dne 15. 3. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1710/61, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 453 pro obec a k. ú. Albrechtice
nad Vltavou a dílu „a“ o výměře 84 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 861 – 6/2019 ze dne
15. 3. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1710/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 453 pro obec a k. ú. Albrechtice nad Vltavou Obci Albrechtice nad Vltavou, IČO 249521,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Albrechtice nad Vltavou v rámci své
investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Obec Albrechtice nad Vltavou a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru
k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne
účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci
ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1041/2 o výměře 33 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 1041/3 o výměře 9 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu
č. 209 – 35/2019 ze dne 30. 4. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1041, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 412 pro obec Libín a k. ú. Slavošovice u Lišova Obci
Libín, IČO 245143, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Libín v rámci své
investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Obec Libín a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako
veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy
úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců
ode dne převodu,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1122/3 o výměře 157 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 1122/4
o výměře 574 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 294 – 4/2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1122/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 259 pro obec Lišov a k. ú. Dolní Slověnice Městu Lišov, IČO 245178, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradilo Město Lišov v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Lišov a za podmínky, že obdarovaná strana
se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
d)
dílu „a“ o výměře 53 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 1106 – 854/2017 ze dne
23. 11. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2441/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
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na listu vlastnictví č. 505 pro obec a k. ú. Studená Obci Studená, IČO 247545, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradila Obec Studená v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Studená a za podmínky, že obdarovaná
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
e)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 794/10 o výměře 277 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 794/11
o výměře 559 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 794/14 o výměře 416 m 2, ostatní plocha, jiná plocha,
oddělených na základě geometrického plánu č. 1496 – 29/2019 ze dne 26. 4. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 794/7, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 366 pro obec
a k. ú. Včelná a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 796/52 o výměře 1152 m 2, ostatní plocha, jiná
plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 1496 – 29/2019 ze dne 26. 4. 2019 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 796/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 366
pro obec a k. ú. Včelná Obci Včelná, IČO 245607, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila
Obec Včelná v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Obec Včelná a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít
předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti
do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné
v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
f)
stavby původní silnice III/14222 v délce 134 m na úseku komunikace 7 a v délce 154 m na úseku
komunikace 6 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí Městysi Strunkovice nad Blanicí, IČO 250708, za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
g)
úseku silnice II/135 ve staničení od km 30,206 do km 30,438, úseku silnice II/135 ve staničení od km 30,500
do km 30,521 (úsek bude rekultivován) a úseku silnice II/135 ve staničení od km 30,555 do km 30,649
v rámci stavby „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa
Soběslav – Doubí“ na základě smlouvy o budoucí smlouvě darovací Obci Zvěrotice, IČO 667323,
h)
úseku silnice III/13521 ve staničení od km 0,000 do km 0,616 vyjma části, kde bude vybudován podchod
v rámci stavby „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa
Soběslav – Doubí“ na základě smlouvy o budoucí smlouvě darovací Městu Soběslav, IČO 252921,
i)
úseku silnice II/135 ve staničení od km 30,438 do km 30,500 a úseku silnice II/135 ve staničení od km
30,521 do km 30,555 v rámci stavby „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. –
Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ na základě smlouvy o budoucí smlouvě darovací Správě
železniční dopravní cesty, s. o., se sídlem Dlážděná 1033/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234,
j)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1376/3 o výměře 207 m 2, lesní pozemek a č. 1376/5 o výměře
1399 m2, lesní pozemek, oddělených na základě geometrického plánu č. 283 – 26/2019 ze dne 14. 5. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1376/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 222 pro obec Nová Bystřice a k. ú. Blato u Hůrek a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 836/2
o výměře 2505 m2, lesní pozemek, oddělený na základě geometrického plánu č. 194 – 57/2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 836, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 50 pro obec Staré Město pod Landštejnem a k. ú. Pomezí pod Landštejnem ČR – Lesům České republiky,
s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 5008 Hradec Králové, IĆO 42196451,
kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Lesy České republiky, s. p.,
k)
stavby silnice III/41022 v délce 348 m v k. ú. Nové Sady u Písečného Obci Písečné, IČO 247227,
za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky
a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí
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osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
l)
dílu „b“ o výměře 312 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 1636 – 816/2017 ze dne
16. 7. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1215/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 578 pro obec a k. ú. České Velenice a dílu „a“ o výměře 14 m 2, odděleného na základě
geometrického plánu č. 1636 – 816/2017 ze dne 16. 7. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1289/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 578 pro obec a k. ú. České
Velenice Městu České Velenice, IČO 246433, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo
Město České Velenice v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Město České Velenice a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje
využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl
nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny
zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
2. záměr vzájemného darování
a)
dílu „n“ o výměře 9 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 961/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 236
pro obec a k. ú. Mažice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „d“ o výměře 34 m 2, oddělený
na základě geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 965, vodní plocha, tok umělý, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice,
díl „g“ o výměře 32 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 932/19, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, díl „i“ o výměře 93 m 2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 962/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, díl „c“ o výměře
27 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 965, vodní plocha, tok umělý, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice,
díl „f“ o výměře 1 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 129/2, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, díl „k“ o výměře 22 m 2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 961/7, ostatní
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, díl „p“ o výměře
5 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 961/1, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
a k. ú. Mažice, díl „v“ o výměře 3 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne
16. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 961/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, díl „r“ o výměře 1 m 2, oddělený na základě
geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 961/1, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, díl „t“ o výměře
25 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 964/5, vodní plocha, tok umělý, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice
a díl „w“ o výměře 2 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 961/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice v dosavadním vlastnictví Obce Mažice, IČO 667013,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce
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a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1042/7 o výměře 1 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 87 pro obec a k .ú. Kuřimany v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1293 o výměře 78 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č.1 pro obec a k .ú. Kuřimany v dosavadním vlastnictví Obce Kuřimany, IČO 46684492,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 222/20 o výměře 106 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 336/7
o výměře 191 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 336/9 o výměře 87 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 344/2
o výměře 114 m2, ostatní plocha, neplodná půda, č. 352/10 o výměře 697 m2, orná půda, č. 392/2 o výměře
66 m2, zahrada, č. 392/3 o výměře 623 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 406/57 o výměře 169 m 2, ostatní
plocha, jiná plocha, č. 406/62 o výměře 87 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 406/72 o výměře 162 m 2,
ostatní plocha, jiná plocha, č. 406/73 o výměře 364 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 121 pro obec Těšovice a k. ú. Běleč u Těšovic, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 390/4 o výměře 434 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 274 –
32/2019 ze dne 23. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 390/4, ostatní plocha, jiná plocha,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 121 pro obec Těšovice a k. ú. Běleč u Těšovic, pozemkových parcel
katastru nemovitostí č. 1210/14 o výměře 122 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1214/4 o výměře
264 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1214/5 o výměře 97 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1273/8 o výměře 327 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1273/9 o výměře 284 m 2, ostatní plocha, jiná
plocha, č. 1273/10 o výměře 676 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1273/11 o výměře 1771 m 2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 121 pro obec Těšovice a k. ú. Těšovice
u Prachatic v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 393/4
o výměře 514 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 408/39 o výměře 123 m 2, ostatní plocha, jiná plocha,
č. 612/4 o výměře 427 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 613/4 o výměře 252 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 613/7 o výměře 31 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 614/5 o výměře 200 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 615/5 o výměře 124 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Těšovice a k. ú. Běleč u Těšovic, pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 1276/3 o výměře 6297 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 760
pro obec Husinec a k. ú. Výrov u Husince, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1217/4 o výměře
163 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1217/11 o výměře 680 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/1 o výměře
275 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/7 o výměře 1141 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/8 o výměře
5988 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/10 o výměře 183 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/12 o výměře
73 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/13 o výměře 42 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/14 o výměře
344 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/15 o výměře 195 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/30 o výměře
9840 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/39 o výměře 84 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/44 o výměře
117 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1273/18 o výměře 45 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1273/31 o výměře
3467 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1273/32 o výměře 105 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1273/34
o výměře 275 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1273/35 o výměře 20 m 2, ostatní plocha, jiná plocha,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Těšovice a k. ú. Těšovice u Prachatic, pozemkovou parcelu
katastru nemovitostí č. 683/10 o výměře 93 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického
plánu č. 374 – 31/2019 ze dne 30. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 683/1, ostatní
plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Těšovice a k. ú. Těšovice
u Prachatic, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1241/46 o výměře 561 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělenou na základě geometrického plánu č. 372 – 29/2019 ze dne 21. 5. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1241/5, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Těšovice
a k. ú. Těšovice u Prachatic, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 690/12 o výměře 79 m 2, ostatní
27
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 373 – 30/2019 ze dne 30. 5. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 690/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec Těšovice a k. ú. Těšovice u Prachatic, pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 1213/1 o výměře 10904 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického
plánu č. 373 – 30/2019 ze dne 30. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1213/1, ostatní
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Těšovice a k. ú. Těšovice u Prachatic,
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1217/5 o výměře 26 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou
na základě geometrického plánu č. 373 – 30/2019 ze dne 30. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1217/5, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Těšovice
a k. ú. Těšovice u Prachatic, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1217/6 o výměře 60 m 2, ostatní
plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 373 – 30/2019 ze dne 30. 5. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1217/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Těšovice a k. ú. Těšovice u Prachatic a pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 217/13 o výměře 79 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 373 – 30/2019 ze dne 30. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1217/13, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Těšovice a k. ú. Těšovice u Prachatic
v dosavadním vlastnictví Obce Těšovice, IČO 250741, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů
uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí obě smluvní strany solidárně,
3. záměr směny
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1541/25 o výměře 38 m 2, ostatní plocha, manipulační plocha
a č. 1541/27 o výměře 78 m 2, ostatní plocha, manipulační plocha, oddělených na základě geometrického
plánu č. 2563 – 46/2019 ze dne 4. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1541/16, ostatní
plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 368 pro obec a k. ú. Kaplice
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1541/26
o výměře 21 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, oddělenou na základě geometrického plánu č. 2563 –
46/2019 ze dne 4. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1541/1, ostatní plocha, manipulační
plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 928 pro obec a k. ú. Kaplice v dosavadním vlastnictví ******, kdy
****** uhradí Jihočeskému kraji doplatek kupní ceny ve výši 34 620,- Kč, náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradí obě smluvní strany solidárně, náklady na vyhotovení znaleckého posudku
uhradí obě smluvní strany solidárně, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou účastníci smlouvy
vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
4. přijetí daru a převzetí
nemovitostí v k. ú. Roudná nad Lužnicí, Myslkovice, Zvěrotice a Soběslav v rámci stavby „Modernizace trati
Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ na základě
smluv o budoucích smlouvách darovacích a o budoucím předání a převzetí vyvolané investice uvedených
v přílohách č. 1, 2, 3 a 4 návrhu č. 808/RK/19 od Správy železniční dopravní cesty, s. o., se sídlem Dlážděná
1033/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234,
5. bezúplatný převod
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1043/20 o výměře 428 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1043/44
o výměře 13 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1043/59 o výměře 7 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1043/60
o výměře 63 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Písek,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1084/8 o výměře 295 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Kraselov z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví Jihočeského
kraje,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2041/20 o výměře 83 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 2041/60
o výměře 14 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
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Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec a k. ú.
Ponědraž, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 721/24 o výměře 1152 m 2, orná půda, č. 721/25
o výměře 1091 m2, orná půda, č. 721/26 o výměře 264 m2, orná půda, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10002 pro obec a k. ú. Boršov nad Vltavou z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu,
se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, do vlastnictví Jihočeského kraje,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 504/3 o výměře 3668 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 283 – 26/2019 ze dne 14. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 504, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 268 pro obec Nová Bystřice a k. ú.
Blato u Hůrek, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 544/2 o výměře 32 m 2, ostatní plocha, silnice
a č. 544/3 o výměře 33 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 283 –
26/2019 ze dne 14. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 544, lesní pozemek, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 268 pro obec Nová Bystřice a k. ú. Blato u Hůrek, pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 546/2 o výměře 28 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického
plánu č. 283 – 26/2019 ze dne 14. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 546, lesní pozemek,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 268 pro obec Nová Bystřice a k. ú. Blato u Hůrek, pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 568/2 o výměře 99 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě
geometrického plánu č. 283 – 26/2019 ze dne 14. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 568,
lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 268 pro obec Nová Bystřice a k. ú. Blato u Hůrek,
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 18/5 o výměře 10 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 18/6 o výměře
259 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 48 – 28/2019 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 18, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 221 pro obec Staré
Město pod Landštejnem a k. ú. Vitíněves, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 100/5 o výměře 1186
m2, ostatní plocha, silnice, č. 100/6 o výměře 2391 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 100/7 o výměře 36 m 2,
ostatní plocha, silnice oddělených na základě geometrického plánu č. 48 – 28/2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 100, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 221 pro obec Staré
Město pod Landštejnem a k. ú. Vitíněves, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 921/2 o výměře 14 m 2,
ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 48 – 28/2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 921, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 221
pro obec Staré Město pod Landštejnem a k. ú. Vitíněves, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 923/2
o výměře 11 m2, ostatní plocha, silnice, č. 923/3 o výměře 94 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 923/4 o výměře
109 m2, ostatní plocha, silnice, č. 923/7 o výměře 173 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 923/8 o výměře 193 m 2,
ostatní plocha, silnice a č. 923/10 o výměře 329 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě
geometrického plánu č. 48 – 28/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 923, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 221 pro obec Staré Město pod Landštejnem
a k. ú. Vitíněves, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 924/2 o výměře 1608 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělené na základě geometrického plánu č. 48 – 28/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 924,
ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 221 pro obec Staré Město
pod Landštejnem a k. ú. Vitíněves a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 124/4 o výměře 127 m 2,
ostatní plocha, silnice a č. 124/5 o výměře 41 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě
geometrického plánu č. 48 – 28/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 124, lesní pozemek,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 221 pro obec Staré Město pod Landštejnem a k. ú. Vitíněves,
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 830/1 o výměře 469 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 830/3
o výměře 28 m2, ostatní plocha, silnice, č. 830/7 o výměře 209 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 830/9 o výměře
93 m2, ostatní plocha, silnice a č. 830/11 o výměře 138 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě
geometrického plánu č. 192 – 27/2019 ze dne 27. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 830,
ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 253 pro obec Staré Město
pod Landštejnem a k. ú. Pomezí pod Landštejnem, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 831/2
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o výměře 74 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 192 – 27/2019 ze dne
27. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 831, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 253 pro obec Staré Město pod Landštejnem a k. ú. Pomezí
pod Landštejnem, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 774/6 o výměře 1042 m 2, ostatní plocha,
silnice a č. 774/7 o výměře 98 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu
č. 192 – 27/2019 ze dne 27. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 774, lesní pozemek, která
je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 253 pro obec Staré Město pod Landštejnem a k. ú. Pomezí
pod Landštejnem, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 778/4 o výměře 1276 m 2, ostatní plocha,
silnice, č. 778/5 o výměře 18 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 778/6 o výměře 1472 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělených na základě geometrického plánu č. 192 – 27/2019 ze dne 27. 5. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 778, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 253 pro obec Staré
Město pod Landštejnem a k. ú. Pomezí pod Landštejnem, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 779/4
o výměře 933 m2, ostatní plocha, silnice, č. 779/5 o výměře 764 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 779/6
o výměře 3 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 192 – 27/2019 ze dne
27. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 779/1, lesní pozemek, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 253 pro obec Staré Město pod Landštejnem a k. ú. Pomezí pod Landštejnem,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 731/2 o výměře 72 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 194 – 57/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 731, lesní
pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 253 pro obec Staré Město pod Landštejnem a k. ú.
Pomezí pod Landštejnem, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 739/2 o výměře 452 m2, ostatní
plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 194 – 57/2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 739, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 253 pro obec Staré Město pod
Landštejnem a k. ú. Pomezí pod Landštejnem, z vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s. p., se sídlem
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 5008 Hradec Králové, IČO 42196451, do vlastnictví
Jihočeského kraje,
d)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4318/6 o výměře 63 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 214 – 221/2016 ze dne 8. 3. 2017 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 4318/1, vodní plocha, tok přirozený, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 224 pro obec Větřní
a k. ú. Záhoří u Větřní, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 314/11 o výměře 9 m 2, ostatní plocha,
silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 586 – 119/2017 ze dne 18. 12. 2017 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 314/1, vodní plocha, tok přirozený, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 233
pro obec a k. ú. Úsilné z vlastnictví České republiky – Povodí Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 3178/8,
Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 70889953, do vlastnictví Jihočeského kraje,
6. koupi
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 484/15 o výměře 111 m 2, orná půda, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 940 pro obec a k. ú. Roudné za kupní cenu 3 419,- Kč a náklady spojené s prodejem
nemovitosti od ******, kdy poplatníkem daně za nabytí nemovitých věcí bude kupující,
7. změnu
a)
usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 49/2019/ZK – 19 ze dne 14. 2. 2019, kdy se text v části I. 3. d)
ruší a nahrazuje textem vzájemné darování pozemkových parcel v k. ú. Němčice u Netolic a Sedlovice mezi
Jihočeským krajem a Obcí Němčice, IČO 250554, na základě darovací smlouvy uvedené v příloze č. 5
návrhu č. 808/RK/19,
b)
usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 180/2019/ZK – 21 ze dne 23. 5. 2019, kdy se text v části
I. 1. d) ruší a nahrazuje textem darování stavby silnice III/1485 v délce 298 m včetně pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 951/2 o výměře 2575 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 812 pro obec a k. ú. Lomnice nad Lužnicí Městu Lomnice nad Lužnicí, IČO 247022,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Lomnice
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nad Lužnicí a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako
veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy
úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců
ode dne převodu,
c)
usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 180/2019/ZK – 21 ze dne 23. 5. 2019, kdy se text v části
I. 3. a) ruší a nahrazuje textem směnu pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1419/7 o výměře 75 m 2,
ostatní plocha, mez, stráň, č. 1419/10 o výměře 66 m2, orná půda, č. 1419/12 o výměře 49 m 2, orná půda,
č. 1419/15 o výměře 72 m2, orná půda a č. 1419/17 o výměře 30 m 2, orná půda, oddělených na základě
geometrického plánu č. 178 – 13/2018 ze dne 21. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1419/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 35 pro obec Český Rudolec a k. ú.
Markvarec v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 813/2
o výměře 106 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 178 – 13/2018
ze dne 21. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 813, ostatní plocha, neplodná půda,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 194 pro obec Český Rudolec a k. ú. Markvarec a pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 815/2 o výměře 65 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 178 – 13/2018 ze dne 21. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 815, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 194 pro obec Český Rudolec a k. ú.
Markvarec v dosavadním vlastnictví obchodní firmy AGRIS Markvarec, spol. s r. o., se sídlem Lipolec 7,
380 01 Dačice, IČO 60069899, kdy Jihočeský kraj uhradí obchodní firmě AGRIS Markvarec, spol. s r. o.
doplatek kupní ceny ve výši 9 748,80,- Kč, náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský
kraj, náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí obě smluvní strany solidárně, poplatníkem daně
z nabytí nemovitých věcí budou účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého
vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě
smluvní strany solidárně,
8. předání k hospodaření
předmětu bezúplatného převodu a koupě uvedeného v části I. 5. a 6. usnesení k vlastnímu hospodářskému
využití ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení
§ 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická
2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o.,
se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis
majetku“, která se tak doplní o nemovitosti uvedené v části I. 5. a 6. usnesení jako předmět bezúplatného
převodu a koupě;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.

K bodu: Přechodné období – veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje v režimu JŘBU –
prodloužení termínu uloženého v Usnesení 611/2019/RK-68
Usnesení č. 846/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
prodloužení termínu zabezpečení jednacího řízení k uzavření smluv k zajištění linkové osobní dopravy na
území Jihočeského kraje v režimu „brutto“ – přechodné období (prosinec 2019 – prosinec 2021);
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit kroky v souvislosti s jednacím řízením
k uzavření smluv o závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na území Jihočeského kraje v režimu
„brutto“ – přechodné období (prosinec 2019 – prosinec 2021).
T: 5. 9. 2019
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K bodu: Úprava smluvních podmínek s PPF bankou a. s. od 1. 7. 2019
Usnesení č. 847/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
úpravu smluvních podmínek s PPF bankou a.s. dle důvodové zprávy a příloh návrhu č. 923/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré administrativní úkony spojené
se změnou smluvních podmínek s PPF bankou a.s.

K bodu: Uzavření pojistné smlouvy č. 8603466884 se společností Kooperativa pojišťovna, a. s.
Usnesení č. 848/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření pojistné smlouvy č. 8603466884 se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., IČO 4711617,
dle přílohy č. 1 návrhu č. 864/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Udělení souhlasu vlastníka se stavebním záměrem v k. ú. Dačice
Usnesení č. 849/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem „Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti
k Hradišťku v Dačicích“ na části pozemku parc. KN č. 1723 o výměře cca 68 m 2 v k. ú. Dačice, ve vlastnictví
Jihočeského kraje, dle přílohy č. 4 návrhu č. 878/RK/19;
II. pověřuje
Mgr. Radka Hillaye, ředitele Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice,
nám. Republiky 86, IČO 00073172, kontrolou realizace stavebního záměru dle části I.

K bodu: Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Kvilda
Usnesení č. 850/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Kvilda, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 33 podle přílohy č. 1 návrhu č. 887/RK/19 s překročením
limitu výměry o +17,8 % a ceny o +18,6 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Frymburk
Usnesení č. 851/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Frymburk, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 1546 podle přílohy č. 1 návrhu č. 888/RK/19
s překročením limitu výměry o +17,5 % a ceny o +14,9 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení
ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
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K bodu: Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Budíškovice, k. ú. Manešovice, k. ú. Horní
Slatina, k. ú. Třebetice u Dačic a k. ú. Vesce u Dačic
Usnesení č. 852/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Budíškovice, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 254 podle přílohy č. 1 návrhu č. 889/RK/19
s překročením limitu ceny o +7,9 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny,
2. návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Manešovice, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 117 podle přílohy č. 2 návrhu č. 889/RK/19
s překročením limitu ceny o +6,7 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny,
3. návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Horní Slatina, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 208 podle přílohy č. 3 návrhu č. 889/RK/19
s překročením limitu výměry o +70,4 % a ceny o +40,4 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení
ceny,
4. návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Třebětice u Dačic, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 112 podle přílohy č. 4 návrhu č. 889RK/19
s překročením limitu výměry o +15,8 % a ceny o +12,4 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení
ceny,
5. návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Vesce u Dačic, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 252 podle přílohy č. 5 návrhu č. 889/RK/19
s překročením limitu ceny o +12,7 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Bedřichov u Horní Stropnice
Usnesení č. 853/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Bedřichov u Horní Stropnice, svěřených k hospodaření
Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 162 podle přílohy č. 1 návrhu
č. 890/RK/19 s překročením limitu výměry o +18,1 % a ceny o +18,4 % ve prospěch kraje bez požadavku na
doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Revokace usnesení č. 703/2018/RK-42 k bodu „Souhlas vlastníka s pozemkovou úpravou v k. ú.
Chvalešovice“
Usnesení č. 854/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I.
ruší
usnesení č. 703/2018/RK-42 ze dne 31. 5. 2018 k bodu „Souhlas vlastníka s pozemkovou úpravou
v k. ú. Chvalešovice“;
II. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Chvalešovice, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 93 podle přílohy č. 1. návrhu č. 892/RK/19
s překročením limitů výměry, a to o + 14,1 %, a také limitů ceny o + 12,9 % ve prospěch kraje, bez
požadavku na doplacení ceny;
III. bere na vědomí
existenci věcného břemene umístění a provozování stavby přenosové soustavy na pozemku KN č. 1757
pro firmu ČEPS, a.s., IČO 25702556, Elektrárenská 774/2, 10100 Praha – Michle;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části II. tohoto usnesení.
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K bodu: Plán finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje na II. pololetí 2019
Usnesení č. 855/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
plán finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje na II. pololetí 2019 uvedený v příloze
návrhu č. 874/RK/19.

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 856/2019/RK-71
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 916/RK/19;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 916/RK/19 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
a) ve výši 8 000,- Kč příjemci: Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Karlínské náměstí 59/12,
186 00 Praha, IČO 00676535, na zajištění akce: „Letní tábor pro děti se sluchovým postižením“,
b) ve výši 5 000,- Kč příjemci: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chlumec, Chlumec 21, 380 01 Dačice,
IČO 69100233, na zajištění akce: „Chlumecké pivní slavnosti“,
c) ve výši 10 000,- Kč příjemci: František Bořánek, na zajištění akce: „Tisk knihy Hvězdy na jihu“,
d) ve výši 3 000,- Kč příjemci: 1. ETALON, z.s., Pražská 155, 397 01 Písek, IČO 04624025, na zajištění
akce: „Znalostní soutěž - Mistr Jan Hus následovníkům“,
2. poskytnutí individuální dotace a převod finančních prostředků na zřizovatelský odbor OŠMT ve výši
5 000,- Kč příjemci: Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200, 397 01 Písek, IČO 60869054,
na zajištění akce: „Den zemědělce a venkova Písek“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

…………………………………..
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