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 72. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 18. 7. 2019
Program:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 857/2019/RK-72
2. Individuální dotace na přeshraniční spolupráci
Usnesení 858/2019/RK-72
3. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní společnosti
Nemocnice Strakonice, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení 859/2019/RK-72
4. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Dačice, a.s.
Usnesení 860/2019/RK-72
5. Žádost o znovuzavedení zubní pohotovosti v Písku
Usnesení 861/2019/RK-72
6. Společná pracovní skupina vedení Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice pro téma
letiště České Budějovice
Usnesení 862/2019/RK-72
7. Most ev. č. 1536-1 před obcí Stříbřec – vícepráce - dodatek smlouvy
Usnesení 863/2019/RK-72
8. Rekonstrukce silnice II/141 - průtah Bavorov - vícepráce a méněpráce
Usnesení 864/2019/RK-72
9. Zrušení usnesení 308/2019/RK - 64 ve věci Smlouvy příkazní a o správě majetku a nové schválení
Smlouvy o úschově a správě majetku
Usnesení 865/2019/RK-72
10. Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická – smlouva o postoupení práv k stavebním
objektům za Jihočeský kraj
Usnesení 866/2019/RK-72
11. Modernizace komunikací II. třídy P11 - část 2 - vícepráce
Usnesení 867/2019/RK-72
12. Vliv vyhlášky MŽP č. 130/2019 na dopravní akce kraje
Usnesení 868/2019/RK-72
13. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Nákup stolních počítačů a notebooků (150 ks PC + 19 ks
NTB)“)
Usnesení 869/2019/RK-72
14. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy DS Třeboň“ (CSS JH)
Usnesení 870/2019/RK-72
15. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „IT Technologie“ - ZZS JčK
Usnesení 871/2019/RK-72
16. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II.
a III. třídy v Jihočeském kraji“
Usnesení 872/2019/RK-72
17. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Havarijní oprava stoupaček v učebnovém pavilonu II“- SŠ
obchodu, služeb a řemesel Tábor
Usnesení 873/2019/RK-72
18. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Vybavení laboratoří pro výuku“ (SŠO a VOŠ, České
Budějovice, Husova 9)
Usnesení 874/2019/RK-72
19. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava fasády a střechy administrativní budovy“
(Psychiatrická léčebna Lnáře)
Usnesení 875/2019/RK-72
20. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava střechy a fasády DM Táboritská 688“
Usnesení 876/2019/RK-72
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21. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“
Usnesení 877/2019/RK-72
22. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Opravy nákladních automobilů Tatra 815“
Usnesení 878/2019/RK-72
23. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“
Usnesení 879/2019/RK-72
24. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Opravy silnic v Jihočeském kraji“
Usnesení 880/2019/RK-72
25. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Zajištění úklidu budovy Domova pro seniory Světlo, Drhovle“
Usnesení 881/2019/RK-72
26. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Sanace objektu v areálu Jč letiště ČB - SO 64 letecká
akumulátorovna“
Usnesení 882/2019/RK-72
27. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky,
Novodvorská 301, Bechyně“ (Alšova jihočeská galerie)
Usnesení 883/2019/RK-72
28. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Osazení svodidel s dvojitou pásnicí na silnicích II. třídy na území
Jihočeského kraje“
Usnesení 884/2019/RK-72
29. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Obnova rámcové licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement
včetně souvisejících služeb“
Usnesení 885/2019/RK-72
30. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci přeshraniční
spolupráce při poskytování PNP“
Usnesení 886/2019/RK-72
31. Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘IT Technologie“ - ZZS JčK
Usnesení 887/2019/RK-72
32. „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající
budovy knihovny“ - vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 888/2019/RK-72
33. Odměna nálezci archeologického nálezu stříbrných mincí v k. ú. Řeteč
Usnesení 889/2019/RK-72
34. Finanční dar nálezci archeologického nálezu stříbrných mincí v k. ú. Řeteč
Usnesení 890/2019/RK-72
35. Žádost města Protivín o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 891/2019/RK-72
36. Poskytnutí individuální dotace na mezinárodní projekt spolupráce „Cisterciácká kulturní krajina v Evropě podklad pro získání označení Evropské dědictví/European Heritage Label“
Usnesení 892/2019/RK-72
37. Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR na realizaci
projektu „Nezlomní - od Franze Kafky po Sametovou revoluci“
Usnesení 893/2019/RK-72
38. Personální záležitosti školství - vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele školy
Usnesení 894/2019/RK-72
39. Petice občanů o nesouhlasu s přestěhováním ZŠ praktické ve Slavonicích do prostor ZŠ Slavonice
Usnesení 895/2019/RK-72
40. Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení 896/2019/RK-72
41. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 897/2019/RK-72
42. Odvod za porušení rozpočtové kázně
Usnesení 898/2019/RK-72
43. Vyřazení a pořízení movitého majetku
Usnesení 899/2019/RK-72
44. Personální záležitosti školství - změna platové třídy
Usnesení 900/2019/RK-72
45. Personální záležitosti školství - návrh přiznání odměny a potvrzení v pracovním místě
Usnesení 901/2019/RK-72
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46. Stanoviska k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb – I. pololetí 2019
Usnesení 902/2019/RK-72
47. Žádost Jihočeského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2020
Usnesení 903/2019/RK-72
48. Žádost o poskytnutí individuální dotace Pontes, z.ú.
Usnesení 904/2019/RK-72
49. Projednání škodní události - sociální oblast
Usnesení 905/2019/RK-72
50. Změna kapacity v zařízení sociálních služeb
Usnesení 906/2019/RK-72
51. Změna Plánů pořízení investic a oprav na rok 2019 - sociální oblast
Usnesení 907/2019/RK-72
52. Odpis pohledávky Domova PETRA Mačkov
Usnesení 908/2019/RK-72
53. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Usnesení 909/2019/RK-72
54. Personální záležitosti - sociální oblast
Usnesení 910/2019/RK-72
55. Odměny ředitelů PO v sociální oblasti za I. pololetí 2019
Usnesení 911/2019/RK-72
56. Kompetence společnosti JIKORD s.r.o. jednat v režimu jednacího řízení bez uveřejnění s autobusovými
dopravci na smluvní (tzv. přechodné) období 15. 12. 2019 – 11. 12. 2021
Usnesení 912/2019/RK-72
57. Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. – smluvní vztahy po roce 2019 – aktuální informace
Usnesení 913/2019/RK-72
58. Zajištění smluvních vztahů v rámci veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy provozované
dopravcem Dopravní podnik města České Budějovice a.s. od 1. 12. 2019
Usnesení 914/2019/RK-72
59. Dodatek č. 7 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k
zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“ s
dopravcem GW Train Regio a.s.
Usnesení 915/2019/RK-72
60. Harmonogram projednání návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020 a návrhu střednědobého
výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2021 a 2022
Usnesení 916/2019/RK-72
61. Rozpočtové změny 14/19
Usnesení 917/2019/RK-72
62. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování letiště České Budějovice
Usnesení 918/2019/RK-72
63. Uzavření smlouvy o zřízení stavby v k. ú. Planá u Č. Budějovic
Usnesení 919/2019/RK-72
64. Udělení souhlasu vlastníka se stavebním záměrem v k. ú. Protivín
Usnesení 920/2019/RK-72
65. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 921/2019/RK-72

*****
K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 857/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 8. 7. 2019.
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K bodu: Individuální dotace na přeshraniční spolupráci
Usnesení č. 858/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí individuální dotace na přeshraniční spolupráci jednotlivých žadatelů dle přílohy č.1 a č.2
návrhu č. 963/RK/19;
II. schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40 000,- Kč pro JCI South Bohemia, z.s., Husova tř. 1846/9, České
Budějovice 3, 370 01, České Budějovice, IČO 22841601, na podporu akce „Konference Homo Digitalis“ a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění uvedeném v příloze č. 3 návrhu č. 963/RK/19;
2. poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 40.000,- Kč pro o.p.s. Občané Jankova a Holašovic sobě a všem,
Jankov 46, 373 84, p. Dubné, IČO 28138317, na podporu akce „Selské slavnosti Holašovice 2019“ a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění uvedeném v příloze č. 4 návrhu č. 963/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní
společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení č. 859/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, ve znění přílohy návrhu
č. 930/RK/19.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Dačice, a.s.
Usnesení č. 860/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. bere na vědomí
odstoupení Mgr. Terezie Jenisové z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice
Dačice, a.s., ke dni 13. 6. 2019;
II. volí
MUDr. Karla Bajera ***** zástupcem kraje do dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.;
III. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., ve znění přílohy
č. 2 návrhu č. 945/RK/19;
IV. ukládá
MUDr. Miroslavě Člupkové, MBA, LL.M., předsedovi představenstva uzavřít schválenou smlouvu o výkonu
funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., dle části III. usnesení.
T: 19. 8. 2019

4
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

K bodu: Žádost o znovuzavedení zubní pohotovosti v Písku
Usnesení č. 861/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
obsah žádosti o znovuzavedení zubní pohotovosti v Písku dle přílohy č. 1 návrhu č. 959/RK/19;
II. schvaluje
návrh odpovědi na žádost uvedenou v části I. usnesení dle přílohy č. 2 návrhu č. 959/RK/19.
K bodu: Společná pracovní skupina vedení Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice pro
téma letiště České Budějovice
Usnesení č. 862/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o stanovení zástupců statutárního města České Budějovice do společné pracovní skupiny vedení
Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice pro téma letiště České Budějovice uvedenou
v přílohách č. 1 - 3 mat. č. 988/RK/19;
II. stanoví
1. JUDr. Josefa Knota, MBA, prvního náměstka hejtmanky kraje a Mgr. Jaromíra Nováka, náměstka
hejtmanky kraje, jako zástupce Jihočeského kraje do společné pracovní skupiny vedení Jihočeského kraje a
statutárního města České Budějovice pro téma letiště České Budějovice,
2. Mgr. Bc. Antonína Kráka, člena rady kraje a Bc. Jiřího Švece, člena rady kraje, jako náhradníky zástupců
Jihočeského kraje do společné pracovní skupiny vedení Jihočeského kraje a statutárního města České
Budějovice pro téma letiště České Budějovice;
III. ukládá
1. Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, informovat statutární město České Budějovice o stanovení zástupců
Jihočeského kraje a jejich náhradníků ve společné pracovní skupině Jihočeského kraje a statutárního města
České Budějovice pro téma letiště České Budějovice,
2. stanoveným zástupcům Jihočeského kraje a jejich náhradníkům ve společné pracovní skupině vedení
Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice pro téma letiště České Budějovice, dle části II.
tohoto usnesení, informovat radu kraje o průběžných výsledcích jednání pracovní skupiny.
K bodu: Most ev. č. 1536-1 před obcí Stříbřec – vícepráce - dodatek smlouvy
Usnesení č. 863/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce na akci „Most ev. č. 1536-1 před obcí Stříbřec“ uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu
dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh 1 - 3 návrhu 931/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a jejich příloh č. 1 návrhu 931/RK/19;
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a sdružením Stříbřec CCZ –
Firesta., se sídlem Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha, IČO 26177005, ve znění přílohy č. 3 návrhu
931/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy se sdružením
Stříbřec CCZ – Firesta, hejtmance k podpisu.
T: 9. 8. 2019
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K bodu: Rekonstrukce silnice II/141 - průtah Bavorov - vícepráce a méněpráce
Usnesení č. 864/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce silnice II/141 – průtah Bavorov“ uvedené ve změnovém listu
č. 2 včetně návrhu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 návrhu
č. 943/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 2 dle důvodové zprávy a jejich příloh č. 1, návrhu č. 943/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 3 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, ve znění podle příloh č. 2 návrhu
č. 943/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 3 smlouvy s firmou
STRABAG a.s., dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: do 31. 7. 2019
K bodu: Zrušení usnesení 308/2019/RK - 64 ve věci Smlouvy příkazní a o správě majetku a nové schválení
Smlouvy o úschově a správě majetku
Usnesení č. 865/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 308/2019/RK – 64 ze dne 28. 3. 2019 ve věci Smlouvy příkazní a o správě majetku stavby
„Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta, II. fáze“;
II. schvaluje
uzavření Smlouvy o úschově a správě majetku ve věci stavby „Modernizace letiště České Budějovice,
2. etapa – úsporná varianta, II. fáze“ mezi JčK a Jihočeským letištěm České Budějovice a.s. ve znění dle
přílohy č. 1 návrhu č. 944/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Smlouvy o úschově a správě
majetku mezi JčK a Jihočeským letištěm České Budějovice a.s. hejtmance kraje k podpisu.
T: 30. 7. 2019
K bodu: Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická – smlouva o postoupení práv
k stavebním objektům za Jihočeský kraj
Usnesení č. 866/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh smlouvy o postoupení práv a povinností ze správních rozhodnutí pro stavební objekty, které bude
stavebně realizovat Jihočeský kraj v rámci akce s názvem „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor
východ – Vožická“, mezi Jihočeským krajem a statutárním městem Tábor;
II. schvaluje
uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností ze správních rozhodnutí pro stavební objekty, které bude
stavebně realizovat Jihočeský kraj v rámci akce s názvem „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor
východ – Vožická“, která je uvedena v příloze č. 1 návrhu č. 946/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o postoupení práv
a povinností ze správních rozhodnutí podle části II. tohoto usnesení k podpisu hejtmance.
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K bodu: Modernizace komunikací II. třídy P11 - část 2 - vícepráce
Usnesení č. 867/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce na akci „Modernizace komunikací II. třídy P11 - část 2“ uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně
návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu č. 981/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1 návrhu 981/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy mezi JK a firmou STRABAG a.s., Na Bělidle198/21, 150 00
Praha 5, IČO 60838744, ve znění podle přílohy č. 2 návrhu č. 981/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
STRABAG a.s. hejtmance kraje k podpisu.
T: 26. 7. 2019
K bodu: Vliv vyhlášky MŽP č. 130/2019 na dopravní akce kraje
Usnesení č. 868/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o dopadech vyhlášky MŽP č. 130/2019 na dopravní akce kraje;
II. schvaluje
změnu ceny za odkup frézovaného materiálu za 1 Kč/t bez omezení množství s upozorněním na platnost
vyhlášky MŽP č. 130/2019 dle návrhu č. 983/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.
T: do 31. 8. 2019
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Nákup stolních počítačů a notebooků (150 ks PC + 19 ks
NTB)“)
Usnesení č. 869/2019/RK-72
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. 954/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Nákup stolních počítačů a notebooků (150 ks PC + 19 ks NTB)“ 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 „Nákup stolních počítačů a notebooků (150 ks PC + 19 ks
NTB)“:
název společnosti: M Computers s.r.o.
se sídlem: B. Smetany 206, 380 01 Dačice
IČO: 26042029
za cenu nejvýše přípustnou 2 232 720,00 Kč bez DPH, 2 701 591,20 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: Scenario s.r.o.
se sídlem: Pohraniční 1435/86, 703 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 29462177
za cenu nejvýše přípustnou 2 246 590,00 Kč bez DPH, 2 718 373,90 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: FLAME System s.r.o.
se sídlem: Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 26846888
za cenu nejvýše přípustnou 3 199 000,00 Kč bez DPH, 3 870 790,00 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č.737/RK/19;
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III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Nákup stolních počítačů a notebooků
(150 ks PC + 19 ks NTB)“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy DS Třeboň“ (CSS JH)
Usnesení č. 870/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení hodnocení nabídek uvedené v přílohách č.
1 - 2 k návrhu č. 976/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy DS Třeboň“ konané
v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Stavební úpravy DS Třeboň“:
název společnosti: VIDOX s.r.o.
se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168
za cenu nejvýše přípustnou 3 941 943,61 Kč bez DPH, 4 533 236,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy účastníka:
název společnosti: RM-BAU s.r.o.
se sídlem: Belgická 1272, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 28154509
za cenu nejvýše přípustnou 3 988 275,34 Kč bez DPH, 4 586 516,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Jiřímu Blížilovi, řediteli Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, IČO 75011191:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Stavební úpravy DS Třeboň“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „IT Technologie“ - ZZS JčK
Usnesení č. 871/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 974/RK/19 na plnění veřejné zakázky
s názvem „IT Technologie“ 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 „IT Technologie“ pro všechny části, na základě § 127 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník
zadávacího řízení, respektive jediný účastník v části 1 byl zadavatelem vyloučen a v částech 2 – 4 žádný
účastník nabídku nepodal;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931,
zrušit zadávací řízení podle části II. usnesení.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Vodorovné dopravní značení v provedení plast na
silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji“
Usnesení č. 872/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 969/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích II. a III. třídy
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v Jihočeském kraji“, konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu, za podmínek dle § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích
II. a III. třídy v Jihočeském kraji“ - Část 1. – VDZ v provedení plast na silnicích II. a III. třídy – v okrese České
Budějovice, Český Krumlov:
název společnosti:
ZNAKON, a.s.
se sídlem:
Sousedovice č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO:
26018055
za cenu nejvýše přípustnou 1 468 732,50 Kč bez DPH, 1 777 166,33 Kč vč. DPH;
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích
II. a III. třídy v Jihočeském kraji“ - Část 2. – VDZ v provedení plast na silnicích II. a III. třídy – v okrese
Prachatice, Strakonice, Písek:
název společnosti:
ZNAKON, a.s.
se sídlem:
Sousedovice č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO:
26018055
za cenu nejvýše přípustnou 1 930 316,29 Kč bez DPH, 2 335 682,72 Kč vč. DPH;
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Vodorovné dopravní značení v provedení plast na silnicích
II. a III. třídy v Jihočeském kraji“ - Část 3. – VDZ v provedení plast na silnicích II. a III. třídy – v okrese Tábor,
Jindřichův Hradec:
název společnosti:
ZNAKON, a.s.
se sídlem:
Sousedovice č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO:
26018055
za cenu nejvýše přípustnou 1 649 263,50 Kč bez DPH, 1 995 608,84 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641
1. podepsat smlouvy na části 1 až 3 veřejné zakázky s dodavateli podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu částí 1 až 3 veřejné zakázky „Vodorovné dopravní značení v provedení
plast na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Havarijní oprava stoupaček v učebnovém pavilonu II“SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor
Usnesení č. 873/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 968/RK/19
na plnění veřejné zakázky s názvem „Havarijní oprava stoupaček v učebnovém pavilonu II“ 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 „Havarijní oprava stoupaček v učebnovém pavilonu II“:
název společnosti: KAVAS a.s.
se sídlem: č.p. 137, 391 76 Slapy
IČO: 26111454
za cenu nejvýše přípustnou 2 957 106, 00 Kč bez DPH, 3 578 098,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Jaroslavu Petrů, řediteli Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, IČO 75050099:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Havarijní oprava stoupaček v učebnovém pavilonu II“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Vybavení laboratoří pro výuku“ (SŠO a VOŠ, České
Budějovice, Husova 9)
Usnesení č. 874/2019/RK-72
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. 960/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Vybavení laboratoří pro výuku“ 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 „Vybavení laboratoří pro výuku“:
název společnosti: MERCI, s.r.o.
se sídlem: Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno - Slatina
IČO: 46966447
za cenu nejvýše přípustnou 1 897 413,75 Kč bez DPH, 2 295 870,63 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Jarmile Benýškové, ředitelce Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice,
Husova 9, IČO 00510874:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava fasády a střechy administrativní budovy“
(Psychiatrická léčebna Lnáře)
Usnesení č. 875/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 935/RK/19
na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava fasády a střechy administrativní budovy“ konané v režimu
veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Oprava fasády a střechy administrativní budovy“:
název společnosti: Gorstav stavební společnost s.r.o.
se sídlem: Volyňská 121, 386 01 Strakonice
IČO: 28114795
za cenu nejvýše přípustnou 4 730 901,70 Kč bez DPH, 5 724 391,00 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, 397 01 Písek
IČO: 26071894
za cenu nejvýše přípustnou 4 797 331,50 Kč bez DPH, 5 804 772,00Kč vč. DPH,
2) název společnosti: SALVETE spol. s r.o.
se sídlem: Písecká 506, 386 01 Strakonice
IČO: 45023786
za cenu nejvýše přípustnou 4 892 651,97 Kč bez DPH, 5 920 109,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Zdeňku Majerovi, řediteli léčebny, IČO 00668168:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Oprava fasády a střechy administrativní budovy“.

10
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava střechy a fasády DM Táboritská 688“
Usnesení č. 876/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 936/RK/19
na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava střechy a fasády DM Táboritská 688“ konané v režimu veřejné
zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Oprava střechy a fasády DM Táboritská 688“:
název společnosti: Vidox s.r.o.
se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168
za cenu nejvýše přípustnou 5 312 628,39 Kč bez DPH, 6 428 280,35 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: Aquares s.r.o.
se sídlem: Pístinská 145, 378 02 Stráž nad Nežárkou
IČO: 60069929
za cenu nejvýše přípustnou 5 596 980,17 Kč bez DPH, 6 772 346,00 vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Aleši Vondrkovi, Ph. D., řediteli školy, IČO 00510912:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Oprava střechy a fasády DM Táboritská 688“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v
Jihočeském kraji“
Usnesení č. 877/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 948/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji“, konané
v režimu veřejné zakázky malého rozsahu, za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ - Část 1 – Rekonstrukce propustků pod silnicí II/147 Žimutice – Bzí na základě práva
zadavatele, vyhrazeného v zadávací dokumentaci čl. 13. odst. 1., protože se v průběhu zadávacího řízení
vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, konkrétně důvody ekonomické (nabídková cena výrazně
překročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, a tudíž nabídka není pro zadavatele ekonomicky
přijatelná), proto nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval;
2. zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ - Část 2 – Rekonstrukce propustků pod silnicí II/154, II/156, II/157 Lipnice, Svaryšov,
Mohuřice na základě práva zadavatele, vyhrazeného v zadávací dokumentaci čl. 13. odst. 1., protože se
v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, konkrétně ve lhůtě pro podání
nabídek nebyly podány žádné nabídky, proto nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení
pokračoval;
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ - Část 3 – Rekonstrukce propustků pod silnicí III/12826, III/13416 N. Včelnice, Bořetín:
název společnosti:
Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 555 918,29 Kč bez DPH, 672 661,13 Kč vč. DPH;
4. zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ - Část 4 – Rekonstrukce propustků pod silnicí II/139, III/1406 Kbelnice, N. Kestřany
na základě práva zadavatele, vyhrazeného v zadávací dokumentaci čl. 13. odst. 1., protože se v průběhu
zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, konkrétně důvody ekonomické (nabídková cena
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výrazně překročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, a tudíž nabídka není pro zadavatele
ekonomicky přijatelná), proto nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval;
5. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ - Část 5 – Rekonstrukce propustků pod silnicí III/1233, Meziříčí, Č. Les:
název společnosti:
Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 736 517,83 Kč bez DPH, 891 186,57 Kč vč. DPH;
6. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ - Část 6 – Rekonstrukce propustků pod silnicí III/1252, Vyšetice:
název společnosti:
Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 421 393,11 Kč bez DPH, 509 885,66 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641
1. zajistit všechny potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení částí 1, 2 a 4 veřejné zakázky
2. podepsat smlouvy na části 3, 5 a 6 veřejné zakázky s dodavateli podle části II. usnesení a
3. zajistit průběh realizace předmětu částí 3, 5 a 6 veřejné zakázky „Rekonstrukce propustků pod silnicemi
II. a III. třídy v Jihočeském kraji“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Opravy nákladních automobilů Tatra 815“
Usnesení č. 878/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedený v příloze č. 1 k
návrhu č. 982/RK/19, na plnění veřejné zakázky s názvem „Opravy nákladních automobilů Tatra 815“,
konané v režimu otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Opravy nákladních automobilů Tatra 815“ na základě § 127
odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., tj. zrušení zadávacího řízení, pokud je v zadávacím řízení jediný
účastník zadávacího řízení;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, zajistit všechny
potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Opravy nákladních automobilů
Tatra 815“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“
Usnesení č. 879/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a zprávu o hodnocení nabídek v přílohách č. 1 - 2
k návrhu č. 986/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti Gymnázia
Prachatice“ 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 „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“
na základě § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody
hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických (nabídkové ceny výrazně překročily předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky, a tudíž nabídky nejsou pro zadavatele ekonomicky přijatelné), pro které nelze po
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval;
III. ukládá
Mgr. Janě Dejmkové, ředitelce Gymnázia, Prachatice, Zlatá stezka 137, IČO 60096136, zajistit všechny
potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti
Gymnázia Prachatice“.
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K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Opravy silnic v Jihočeském kraji“
Usnesení č. 880/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.970/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 „Opravy silnic v Jihočeském kraji“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Opravy silnic v Jihočeském kraji“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky JčK
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
c) Petr Brom, SÚS JčK, závod ČB, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK závod ČB, provoz. náměstek
d) Jaroslav Kozák, SÚS JčK, závod PI, ředitel
Ing. Rudolf Pešta, SÚS JčK závod PI, provoz. náměstek
e) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod TA, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK závod TA, provoz. náměstek
f) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Zajištění úklidu budovy Domova pro seniory Světlo, Drhovle“
Usnesení č. 881/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 926/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby
„Zajištění úklidu budovy Domova pro seniory Světlo, Drhovle“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domovu pro seniory Světlo, IČO 70869812, jakožto zadavateli, jmenovat komisi
na výběr dodavatele „Zajištění úklidu budovy Domova pro seniory Světlo, Drhovle“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 926/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Milada Chylíková, ředitelka DS Světlo
Eva Nováková, ekonomka DS Světlo
3) Mgr. Pavla Doubková, vedoucí OSOV KÚ
Ing. Vendula Procházková, vedoucí odd. projektů a plánování soc. služeb OSOV KÚ
4) Ing. Jana Holická, vedoucí odd. kontroly a financování OSOV KÚ
Luděk Petr, DiS., odd. projektů a plánování soc. služeb OSOV KÚ
5) Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí odd. realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Klára Tejmlová, odd. realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Mgr. Miladě Chylíkové, ředitelce Domova pro seniory Světlo, zajistit provedení zadávacího řízení a
předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Sanace objektu v areálu Jč letiště ČB - SO 64 letecká
akumulátorovna“
Usnesení č. 882/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky a návrhu smlouvy podle návrhu č. 927/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 2;
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 „Sanace objektu v areálu
Jč letiště ČB - SO 64 letecká akumulátorovna“;
III. jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Sanace objektu v areálu
Jč letiště ČB - SO 64 letecká akumulátorovna“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Jaroslav Kupsa, zastupitel
2) Ing. Pavel Vochozka, letiště ČB
Ing. Jan Harvalík, letiště ČB
3) Bc. Alena Frdlíková, KÚ, OVZI
Petra Řimnáčová, KÚ, OVZI
4) Ing. Jan Basík, KÚ, OVZI
Ing. Tereza Nováková, KÚ, OVZI
5) Ing. Kateřina Cundová, KÚ, OVZI
Ing. Pavel Bürger, KÚ, 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 „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky,
Novodvorská 301, Bechyně“ (Alšova jihočeská galerie)
Usnesení č. 883/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 947/RK/19 a jeho příloh č. 1, 2,
2. možnost zapracování připomínek poskytovatele dotace k Zadávací dokumentaci uvedené v příloze č. 1
návrhu č. 947/RK/19;
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 „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Alšově jihočeské galerii, Hluboká nad Vltavou 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO
00073512, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní
muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu
č. 947/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje
2) Mgr. Aleš Seifert, ředitel AJG
Ing. Lenka Králíková, vedoucí ekonomického oddělení
3) Renata Křížková, nám. pro úsek ekonomiky a marketingu
Ing. Václav Kříž, náměstek pro úsek technicko- provozní
4) Mgr. František Chrastina vedoucí odd. OKPP KÚ
Mgr. Patrik Červák, vedoucí OKPP KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, odd. RVZ KÚ
Ing. Petr Hrstka, odd. RVZ, KÚ,
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2. Mgr. Aleši Seifertovi, řediteli Alšovy jihočeské galerie, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Osazení svodidel s dvojitou pásnicí na silnicích II. třídy na území
Jihočeského kraje“
Usnesení č. 884/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek podle návrhu č.966/RK/19 a jeho přílohy č. 1 v upraveném znění;
II. schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Osazení svodidel
s dvojitou pásnicí na silnicích II. třídy na území Jihočeského kraje“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Osazení svodidel
s dvojitou pásnicí na silnicích II. třídy na území Jihočeského kraje“ 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, náměstek PÚ
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
c) Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod PT, ředitel
Bc. Karel Plánek, SÚS JčK, závod PT, provozní náměstek
d) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod ST, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK, závod ST, provozní náměstek
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ;
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Obnova rámcové licenční smlouvy Microsoft Enterprise
Agreement včetně souvisejících služeb“
Usnesení č. 885/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. způsob zadání veřejné zakázky „Obnova rámcové licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement
včetně souvisejících služeb“
2. návrh prováděcí smlouvy a dokument „Žádost o realizaci minitendru“, uvedené v přílohách 1 a 2 k návrhu
č. 977/RK/19 zpracovaný dle Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi Jihočeským krajem a Ministerstvem
Vnitra ČR podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro minitendr na dodávky „Obnova
rámcové licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement včetně souvisejících služeb“ uzavřené dne
10.10.2018;
II. schvaluje
zahájení minitendru veřejné zakázky podle § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v
platném znění, k zadání veřejné zakázky „Obnova rámcové licenční smlouvy Microsoft Enterprise
Agreement včetně souvisejících služeb“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím OVZI a OINF provedení
zadávacího řízení.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci
přeshraniční spolupráce při poskytování PNP“
Usnesení č. 886/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek, návrhu smlouvy o dílo na dodávku a implementaci, návrhu servisní smlouvy
a dalších souvisejících dokumentů uvedených podle návrhu č. 978/RK/17 a jeho příloh č. 1 - 10;
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 „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci přeshraniční spolupráce při poskytování
PNP;“
III. jmenuje
do komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci
přeshraniční spolupráce při poskytování PNP“ jako zástupce Jihočeského kraje:
členové/náhradníci:
1) Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
Mgr. Aleš Mik, OVZI
2) Bc. Jan Pitálek, ZZS JčK
Marek Oktábec, ZZS JčK;
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. 887/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 980/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení opakovaného 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:
1. pro otevírání obálek s nabídkami na akci „IT Technologie“ pověřenou všemi úkony uvedenými v
příloze č. 2 k návrhu č. 980/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. 980/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
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
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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: „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající
budovy knihovny“ - vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení č. 888/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích
a stavební úpravy stávající budovy knihovny“ uvedené ve změnových listech č. 1 až 6 dle důvodové zprávy
a přílohy č. 1 k návrhu č. 979/RK/19 ve výši dodatečných stavebních prací 1 852 694,83 Kč bez DPH
a nerealizovaných prací ve výši 454 867,29 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 1 až 6 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 979/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeskou vědeckou knihovnou
v Českých Budějovicích, IČO 00073504, a zhotovitelem stavby firmou OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 602
00 Brno, IČO 46342796;
III. ukládá
Mgr. Ivu Karešovi, řediteli Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, IČO 00073504, uzavřít
dodatek č. 1 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: Odměna nálezci archeologického nálezu stříbrných mincí v k. ú. Řeteč
Usnesení č. 889/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí odměny ve výši 17 377 Kč ***** za nález 1341 ks stříbrných mincí - denárů z období 10. - 12.
století v k. ú. Řeteč v okrese Písek, učiněného 6. března 2017;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části
I. tohoto usnesení.
K bodu: Finanční dar nálezci archeologického nálezu stříbrných mincí v k. ú. Řeteč
Usnesení č. 890/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
poskytnutí finančního daru ve výši 200 000 Kč ***** za nález a odevzdání 1341 ks stříbrných mincí - denárů
z období 10. - 12. století v k. ú. Řeteč v okrese Písek a uzavření darovací smlouvy SDA/OKPP/063/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí finančního daru ve výši 200 000 Kč ***** za nález a odevzdání 1341
ks stříbrných mincí - denárů z období 10. - 12. století v k. ú. Řeteč v okrese Písek a uzavření darovací
smlouvy SDA/OKPP/063/19;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh v souladu s části II. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 19. 9. 2019
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K bodu: Žádost města Protivín o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 891/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost města Protivín o poskytnutí dotace na opravu smuteční kaple na hřbitově v Protivíně (nemovité
kulturní památky), modernizaci jejího interiéru a úpravu příjezdové komunikace dle přílohy návrhu
č. 950/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje neschválit poskytnutí individuální dotace městu Protivín se sídlem Masarykovo náměstí
128, 398 11 Protivín, IČO 00250023, ve výši nákladů 7 094 000 Kč (bez DPH) na stavební opravu smuteční
kaple na hřbitově v Protivíně, modernizaci jejího interiéru a úpravu příjezdové komunikace ke kapli;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh v souladu s částí II. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 19. 9. 2019
K bodu: Poskytnutí individuální dotace na mezinárodní projekt spolupráce „Cisterciácká kulturní krajina v
Evropě - podklad pro získání označení Evropské dědictví/European Heritage Label“
Usnesení č. 892/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost MAS Rozkvět, z.s. o poskytnutí individuální dotace ve výši 13 500 Eur, v přepočtu 344 385 Kč na
mezinárodní projekt spolupráce „Cisterciácká kulturní krajina v Evropě – podklad pro získání označení
Evropské dědictví/European Heritage Label“ dle přílohy č. 1 návrhu 971/RK/19 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace MAS Rozkvět, z.s., se sídlem Školní 124, 384 01
Lhenice, IČO 26658691, ve výši 13 500 Eur, v přepočtu 344 385 Kč na mezinárodní projekt spolupráce
„Cisterciácká kulturní krajina v Evropě – podklad pro získání označení Evropské dědictví/European Heritage
Label“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh v souladu s částí II. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 19. 9. 2019
K bodu: Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR na
realizaci projektu „Nezlomní - od Franze Kafky po Sametovou revoluci“
Usnesení č. 893/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ve výši
2 219 000 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s projektem „Nezlomní – od France Kafky
po Sametovou revoluci“;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části
I. tohoto usnesení.
T: 18. 7. 2019
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K bodu: Personální záležitosti školství - vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele školy
Usnesení č. 894/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Gymnázia Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova
333, IČO 60816767, v souladu s § 73 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, ke
dni 31. 7. 2019 a odvolání vzdání se této funkce ze dne 18. 7. 2019 dle důvodové zprávy návrhu
č. 987/RK/19;
II. konstatuje
formální nedostatky odvolání vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Gymnázia Vítězslava Nováka,
Jindřichův Hradec, Husova 333, IČO 60816767, ze dne 18. 7. 2019;
III. nesouhlasí
s odvoláním vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Gymnázia Vítězslava Nováka, Jindřichův
Hradec, Husova 333, IČO 60816767.
K bodu: Petice občanů o nesouhlasu s přestěhováním ZŠ praktické ve Slavonicích do prostor ZŠ Slavonice
Usnesení č. 895/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
obsah petice proti přestěhování odloučeného pracoviště ZŠ Dačice, Neulingerova 108, 380 01
Dačice, z objektu na adrese Nám. Míru č. p. 473 Slavonice do jedné třídy ZŠ Slavonice, Jana Žižky 395, 378
81 Slavonice dle přílohy č. 1 návrhu č. 860/RK/19-1;
II. ruší
část II. body 1. a) a 1. b) usnesení RK č.573/2019/RK – 67 ze dne 9. 5. 2019 ve věci změny údajů vedených
v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2019 u právnických osob, Základní škola, Dačice, Neulingerova
108, IČO 70946965
a) výmaz místa vzdělávání u základní školy a u školní družiny na adrese náměstí Míru 473, 378 81
Slavonice,
b) zápis místa vzdělávání u základní školy na adrese Jana Žižky 395, 378 81 Slavonice;
III. schvaluje
1. výjimku v souladu s § 23, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů na školní roky 2019/2020 a 2020/2021
z nejnižšího počtu žáků na třídu na nejméně 4 žáky na odloučeném pracovišti ZŠ Dačice, Neulingerova
108, 380 01 Dačice, na adrese Nám. Míru č. p. 473 Slavonice s podmínkou, že právnická osoba dle NV
č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky nepřekročí maximální týdenní počet hodin
stanovený MŠMT v daném období (PHmax),
2. návrh odpovědi hejtmanky kraje na petici uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 860/RK/19-1 v upraveném
znění;
IV. ukládá
JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit odeslání odpovědi hejtmanky zástupci
petičního výboru.
T: 1. 9. 2019
K bodu: Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 896/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného vztahu ke zřizované organizaci pro:
a) Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112, IČO 00583839, ve výši 620 000 Kč,
b) Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308, IČO 60816767, ve výši 450 000 Kč,
c) Domov mládeže a Školní jídelnu, České Budějovice, U Hvízdala 4, IČO 60077645, ve výši 170 000 Kč,
2. změnu charakteru investičního příspěvku na příspěvek neinvestiční ve výši 1 355 928,37 Kč pro Střední
školu řemeslnou a Základní školu, Soběslav, Wilsonova 405, IČO 72549572, v souladu s důvodovou
zprávou návrhu č. 917/RK/19.
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K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 897/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro:
1. Pedagogicko-psychologickou poradnu, České Budějovice, Nerudova 59, IČO 75050072, ve výši
200 000 Kč,
2. Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67, IČO 00665711, ve výši 500 000 Kč v souladu
s důvodovou zprávou návrhu č. 918/RK/19.
K bodu: Odvod za porušení rozpočtové kázně
Usnesení č. 898/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. ukládá
Střední průmyslové škole strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, IČO 60061863, provést do rozpočtu
kraje odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 240 Kč;
II. schvaluje
Střední průmyslové škole strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, IČO 60061863, prominutí uloženého
odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 240 Kč, z důvodu zamezení tvrdosti, v souladu s důvodovou
zprávou návrhu č.951/RK/19.
K bodu: Vyřazení a pořízení movitého majetku
Usnesení č. 899/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. vyřazení movitého majetku ve výši zůstatkové hodnoty 4 846 230 Kč pro Krajské školní hospodářství,
České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775 (dále jen KŠH),
2. pořízení movitého majetku v pořizovací ceně 4 955 750 Kč pro Vyšší odbornou školu lesnickou a Střední
lesnickou školu Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55, IČO 60869861, v souladu s důvodovou
zprávou návrhu č. 919 /RK/19.
K bodu: Personální záležitosti školství - změna platové třídy
Usnesení č. 900/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu platové třídy a tím i tarifního platu a příplatku za vedení v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy
návrhu č. 964/RK/19 s účinností od 1. září 2019:
1. ředitelce Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Strakonice, Plánkova 430, IČO 63289920
v souladu s § 123 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění,
2. ředitelce Mateřské školy, České Budějovice, Preslova 592/2, IČO 71294783 dle katalogového čísla
1.01.12 nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění.
K bodu: Personální záležitosti školství - návrh přiznání odměny a potvrzení v pracovním místě
Usnesení č. 901/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. odměnu při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod řediteli Středního
odborného učiliště, Lišov, tř. 5. května 3, IČO 75050111 v souladu s § 224 odst. 2 písm. a) zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a čl. 7 odst. (3) směrnice č. SM/5/RK, změna č. 10
„Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem“
v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 940/RK/19,
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2. odměnu pro ředitele Domu dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346, IČO 60061847 dle směrnice
č. SM/5/RK, změna č. 10 „Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Jihočeským krajem“ za výsledek hospodaření v roce 2018 v souladu s § 134 zákona č. 262/2006
Sb., zákoníku práce, v platném znění, dle důvodové zprávy návrhu č. 940/RK/19;
II. bere na vědomí
dle důvodové zprávy č. 940/RK/19 potvrzení na pracovním místě:
1. ředitelky Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874,
2. ředitelky Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kaplice, Pohorská 86, IČO 75050081,
3. ředitelky Základní umělecké školy, Velešín, Školní 609, IČO 60084359,
4. ředitele Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688,
IČO 00510912,
5. ředitele Základní umělecké školy, Třeboň, Masarykovo nám. 20/I, IČO 60816902.
K bodu: Stanoviska k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb – I. pololetí 2019
Usnesení č. 902/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
přehled stanovisek k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb, které vydal Krajský úřad
Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, v I. pololetí 2019.
K bodu: Žádost Jihočeského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2020
Usnesení č. 903/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
požadavek Jihočeského kraje na dotaci ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb
pro rok 2020 ve výši 1 547 504 000 Kč a předpokládaný požadavek na výši dotace na následující
2 rozpočtové roky;
II. souhlasí
s podáním žádosti Jihočeského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu poskytování
sociálních služeb pro rok 2020 na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
K bodu: Žádost o poskytnutí individuální dotace Pontes, z.ú.
Usnesení č. 904/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace Pontes, z.ú.,U Bakaláře 752, 190 17 Praha 9 – Vinoř,
IČO 265947147;
II. schvaluje
1. žádost o poskytnutí individuální dotace Pontes, z.ú., se sídlem U Bakaláře 752, 190 17 Praha 9 - Vinoř,
IČO 265947147 na zajištění akce „SummerJob 2019“ ve výši 45 000,- Kč dle přílohy č. 1 návrhu
č. 934/RK/19,
2. návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 934/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci
části I. usnesení.
T: 30. 9. 2019
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K bodu: Projednání škodní události - sociální oblast
Usnesení č. 905/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
1. škodní událost na majetku kraje způsobenou statutárním orgánem Domova pro osoby se zdravotním
postižením Zběšičky,
2. způsob vyřešení škodní události na majetku kraje.
K bodu: Změna kapacity v zařízení sociálních služeb
Usnesení č. 906/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu kapacity Domova důchodců Horní Planá, Komenského 6, 382 26 Horní Planá, IČO 00665746
u sociální služby „domov pro seniory“, identifikátor služby 3146752, ze současné kapacity 105 lůžek na 100
lůžek od 1. 1. 2020.
K bodu: Změna Plánů pořízení investic a oprav na rok 2019 - sociální oblast
Usnesení č. 907/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2019 Domova pro seniory Kaplice, Míru 366, 382 41
Kaplice, IČO 60630213, dle přílohy č. 1 návrhu č. 952/RK/19,
2. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2019 Domova pro seniory Světlo, Drhovle 44, 397 01
Drhovle, IČO 70869812, dle přílohy č. 2 návrhu č. 952/RK/19.
K bodu: Odpis pohledávky Domova PETRA Mačkov
Usnesení č. 908/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
vzdání se práva a prominutí nedobytné pohledávky pro Domov PETRA Mačkov, Mačkov 79, 388 01, Blatná,
IČO 70871779, ve výši 48 575,00 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 834/RK/19.
K bodu: Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov Libníč a Centrum sociálních služeb
Empatie
Usnesení č. 909/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
Dodatek č. 20 ke Zřizovací listině Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, Libníč 17, 373 71
Rudolfov, IČO 00666271, ve znění uvedeném v příloze č. 1 návrhu č. 967/RK/19,
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 19. 9. 2019
K bodu: Personální záležitosti - sociální oblast
Usnesení č. 910/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
platový výměr ředitelky příspěvkové organizace zřízené Jihočeských krajem v sociální oblasti, uvedený
v příloze č. 1 návrhu 784/RK/19.
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K bodu: Odměny ředitelů PO v sociální oblasti za I. pololetí 2019
Usnesení č. 911/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
udělení odměn za I. pololetí roku 2019 pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským
krajem v sociální oblasti ve výši uvedené v příloze č. 1 návrhu 782/RK/19.
K bodu: Kompetence společnosti JIKORD s.r.o. jednat v režimu jednacího řízení bez uveřejnění s
autobusovými dopravci na smluvní (tzv. přechodné) období 15. 12. 2019 – 11. 12. 2021
Usnesení č. 912/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
kompetenci společnosti JIKORD s.r.o. jednat v režimu jednacího řízení bez uveřejnění s autobusovými
dopravci na smluvní (tzv. přechodné) období 15. 12. 2019 – 11. 12. 2021 o ceně, kvalitě a objednávaných
výkonech s dopravci GW BUS a.s., IČO 04356683, ČSAD AUTOBUSY ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s., IČO
26060451, ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., IČO 60071109, ČSAD STTRANS a.s., IČO 25198688, COMETT
PLUS, spol. s r.o., IČO 60071397, Štefl-tour Dačice s.r.o., IČO 07224605, „Dopravní podnik Města Vlachovo
Březí, s.r.o.“, IČO 25164538, ICOM transport a.s., IČO 46346040, tak, aby byla zachována dopravní
obslužnost Jihočeského kraje po termínu 14. 12. 2019;
II. ukládá
Mgr. Bc. Janu Alešovi, Dis., jednateli společnosti JIKORD s.r.o., zajistit jednací řízení dle kompetence v části
I. usnesení.
K bodu: Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. – smluvní vztahy po roce 2019 – aktuální informace
Usnesení č. 913/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace uvedené v důvodové zprávě návrhu č. 973/RK/19 o postupu jednání se společností
Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. (JHMD a.s.), IČO 62509870, v rámci smluvního vztahu po roce 2019;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, dokončit jednání s JHMD a.s. v rámci přímého zadání provozního
souboru úzkokolejná železnice po roce 2019
1) tak, aby byl návrh Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy na tratích 228 a 229 finalizován v termínu do
15. 8. 2019
2) pokud nedojde k dohodě s JHMD a.s. k 15. 8. 2019, finalizovat jednání ke 12. 9. 2019 a zároveň jednat s
autobusovými dopravci o případném autobusovém konceptu na dobu nezbytně nutnou, než dojde k uzavření
dohody s JHMD a.s. a zahájení železniční dopravy v nejbližších možných termínech.
T: 12. 9. 2019
K bodu: Zajištění smluvních vztahů v rámci veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy
provozované dopravcem Dopravní podnik města České Budějovice a.s. od 1. 12. 2019
Usnesení č. 914/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. postup vedoucí k uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na veřejnou drážní osobní
dopravu (trolejbus MHD) a veřejnou linkovou dopravu (autobusy MHD) přímým zadáním s dopravcem
Dopravní podnik města České Budějovice a.s., IČO 25166115, na období 1. 12. 2019 - 31. 12. 2020,
2. postup vedoucí k prenotifikaci smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na veřejnou drážní
osobní dopravu (trolejbus MHD) a veřejnou linkovou dopravu (autobusy MHD) přímým zadáním
s dopravcem Dopravní podnik města České Budějovice a.s., IČO 25166115, na období 1. 1. 2021 - 31. 12.
2028;
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II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi Ph.D., řediteli krajského úřadu,
1. zajistit kroky v souvislosti s uzavřením smluv o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním
podle části I.1.,
T: 15. 11. 2019
2. zajistit kroky v souvislosti s prenotifikací smluv o veřejných službách v přepravě cestujících podle části I.2.
T: 31. 10. 2019
K bodu: Dodatek č. 7 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“ s
dopravcem GW Train Regio a.s.
Usnesení č. 915/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
dodatek č. 7 Smlouvy č. 010/16/199/03/00 o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní
osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru
Šumava“ s dopravcem GW Train Regio a.s., IČO 28664116, uvedený v příloze návrhu č. 937/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje dodatek č. 7
Smlouvy č. 010/16/199/03/00 o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“ podle části
I.
T: 31. 7. 2019
K bodu: Harmonogram projednání návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020 a návrhu střednědobého
výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2021 a 2022
Usnesení č. 916/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
harmonogram projednání návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020 a návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2021 a 2022 podle důvodové zprávy a přílohy návrhu
č. 921/RK/19.

K bodu: Rozpočtové změny 14/19
Usnesení č. 917/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 229/R – 268/R,
2. návrh rozpočtového opatření č. 228/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření č. 228/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 229/R – 268/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtové opatření č. 228/Z zastupitelstvu
kraje k projednání.
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K bodu: Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování letiště České Budějovice
Usnesení č. 918/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu, správě a provozování letiště České Budějovice ve znění přílohy č. 1
návrhu č. 941/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.
K bodu: Uzavření smlouvy o zřízení stavby v k. ú. Planá u Č. Budějovic
Usnesení č. 919/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení stavby mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice, IČO 70890650, jako stavebníkem a ***** , jako vlastníkem pozemku parc. KN č. 1717/1
v k. ú. Planá u Českých Budějovic na stavbu chodníku za jednorázovou úhradu 14 000 Kč bez DPH dle
návrhu smlouvy č. SON/OHMS/160/19 v příloze č. 1 návrhu č. 961/RK/19,
II. pověřuje
JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., ředitele krajského úřadu, kontrolou dodržování podmínek smlouvy dle
části I. usnesení.
K bodu: Udělení souhlasu vlastníka se stavebním záměrem v k. ú. Protivín
Usnesení č. 920/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem „Protivín – chodník ul. Marty Krásové“ na části
pozemku parc. KN č. 433/1 o výměře cca 15 bm v k. ú. Protivín, ve vlastnictví Jihočeského kraje, dle přílohy
č. 4 návrhu č. 962/RK/19;
II. pověřuje
Bc. Petra Stehlíka, ředitele Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, kontrolou realizace stavebního záměru dle části I. usnesení.

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 921/2019/RK-72
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 928/RK/19;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 928/RK/19 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
1. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Spolek přátel Muzea české reformace, Velká Lhota 31, 380 01 Volfířov,
IČO 05693152, na zajištění akce: „Otevření Muzea české reformace“,
2. ve výši 3 000,- Kč příjemci: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Branná, Branná 151, 379 01 Třeboň,
IČO 60819553, na zajištění akce: „Memoriál Marie a Václava Čápových“,
3. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Cyklistický klub Jihočeské naděje z.s., Havlíčkova 501, 391 81 Veselí
nad Lužnicí, IČO 6740804, na zajištění akce: „7. ročník Velké ceny města Veselí nad Lužnicí v cyklokrosu“,
4. ve výši 8 000,- Kč příjemci: Karel Kučera, 9. května 574, 384 11 Netolice, IČO 16856635, na zajištění
akce: „Velká cena Netolic“,
5. ve výši 5 000,- Kč příjemci: Tělocvičná jednota Sokol Lišov, Žižkova 81, 373 72 Lišov, IČO 62535226,
na zajištění akce: „Nohejbalový turnaj - Memoriál Martina Höniga“,
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6. ve výši 5 000,- Kč příjemci: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lhota, Lhota 22, Mladošovice, 373 12
Borovany, IČO 65048598, na zajištění akce: „Hasičská olympiáda SDH Lhota“,
7. ve výši 5 000,- Kč příjemci: Rudolf Dunka, Větřní, na zajištění akce: „3. ročník fotbalového turnaje - Pohár
starosty Větřní“;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 10 000,- Kč příjemci: Obec Boršov nad Vltavou, Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou,
IČO 00244694, na zajištění akce: „Staročeské dožínky“;
IV. 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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