Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v platném znění

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ

Příloha zápisu

Výpis usnesení z 74. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 15. 8. 2019
Program:
1. Personální záležitosti školství - jmenování a platový výměr
Usnesení 923/2019/RK-74
2. Personální záležitosti školství - změna platové třídy a platového stupně
Usnesení 924/2019/RK-74
3. Vyhlášení konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele školy
Usnesení 925/2019/RK-74
4. Změny plánů pořízení investic na rok 2019 příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 926/2019/RK-74
5. Zpráva o činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu za rok 2018
Usnesení 927/2019/RK-74
6. Návrh volby přísedících krajského soudu
Usnesení 928/2019/RK-74
7. Odměny za 1. pololetí 2019 pro ředitele příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví
Usnesení 929/2019/RK-74
8. Most ev. č. 155-007- vícepráce a méněpráce
Usnesení 930/2019/RK-74
9. Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka – změna termínu - dodatek č. 2
Usnesení 931/2019/RK-74
10. Modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Strakonice - vícepráce
Usnesení 932/2019/RK-74
11. Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Jindřichův Hradec - vícepráce a méněpráce
Usnesení 933/2019/RK-74
12. „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka, Smrkovice“ – vícepráce – dodatek smlouvy č. 1
(Krajské školní hospodářství, ČB)
Usnesení 934/2019/RK-74
13. „Rekonstrukce a vybudování nových učeben včetně zázemí Husova 9, v objektu Střední školy obchodní a
Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 935/2019/RK-74
14. „Přístavba a stavební úpravy ZUŠ Velešín“ - vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 936/2019/RK-74
15. „5.1a - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec - zateplení a 5.1b - Snížení
energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec – rekuperace“ – vícepráce a méněpráce – dodatek
smlouvy č. 1
Usnesení 937/2019/RK-74
16. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Sanace objektu v areálu Jč letiště ČB - SO 64 letecká
akumulátorovna“
Usnesení 938/2019/RK-74
17. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Stavební úpravy objektu 1. máje 127/23, Vimperk“ (Střední
škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267)
Usnesení 939/2019/RK-74
18. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému a úprava
tělesa silnice“
Usnesení 940/2019/RK-74
19. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 160-014 za Zátoní“
Usnesení 941/2019/RK-74
20. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most evid. č. 14213-3 v Bohunicích“
Usnesení 942/2019/RK-74
21. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1519-1, inundační most ev. č. 1519-2 Volfířov“
Usnesení 943/2019/RK-74
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22. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy objektu školy na parc. 1039/5 kat. úz.
Vimperk – strojní dílny“ (SŠ a ZŠ Vimperk, Nerudova 267)
Usnesení 944/2019/RK-74
23. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Prodloužení životnosti silnic II. třídy v okrese Jindřichův
Hradec metodou tenkovrstvé úpravy“
Usnesení 945/2019/RK-74
24. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Realizace individuálních protihlukových opatření – Protivín, Č.
Budějovice, Hrdějovice, Volyně, M. Vožice, Písek“
Usnesení 946/2019/RK-74
25. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P10 H“
Usnesení 947/2019/RK-74
26. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Opravy silnic v Jihočeském kraji“
Usnesení 948/2019/RK-74
27. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace silnice II/137 Tábor, Křižíkovo náměstí – Kotnovská
brána“
Usnesení 949/2019/RK-74
28. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Demolice stávající pilnice a výstavba nového pilařského provozu ŠP
Hůrky“ (KŠH)
Usnesení 950/2019/RK-74
29. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Archeoskanzen Trocnov“ (Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích)
Usnesení 951/2019/RK-74
30. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Loučovice – Rozhledna Kapličky“
Přerušeno
31. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova, Základní
školy a Školní jídelny, Radenín – rekonstrukce kotelny“
Usnesení 952/2019/RK-74
32. Seznam dokončených zadávacích řízení realizovaných odbory KÚ JčK za 1. pololetí 2019
Usnesení 953/2019/RK-74
33. Dotační program Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v
Jihočeském kraji III.“ – vyhlášení
Usnesení 954/2019/RK-74
34. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 955/2019/RK-74
35. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“
Usnesení 956/2019/RK-74
36. Dotační program Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, výzva pro školní rok
2019/2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 957/2019/RK-74
37. Dotační program Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání, výzva pro školní rok 2019/2020 vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 958/2019/RK-74
38. Dotační program Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní rok
2019/2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 959/2019/RK-74
39. Dotační program Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění
dopadů klimatické změny. 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 960/2019/RK-74
40. Peněžité dary obcím za umístění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2019 a za udělení Ceny
hejtmanky
Usnesení 961/2019/RK-74
41. Rozhodnutí jediného společníka – dokončení zadávací řízení a uzavření smlouvy - Dodavatel softwaru
na vyhledávání tarifních zón, konstrukci ceny, prodej a tisk časových kuponů na předprodejních místech
IDS JK
Usnesení 962/2019/RK-74
42. Vltavská cyklostezka - příprava a realizace projektu
Usnesení 963/2019/RK-74
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43. Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje na
rok 2019, účinnost od 1. 9. 2019
Usnesení 964/2019/RK-74
44. Prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení 965/2019/RK-74
45. Rozpočtové změny 15/19
Usnesení 966/2019/RK-74
46. Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Jihočeským krajem a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu
Usnesení 967/2019/RK-74
47. Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Jihočeským krajem a Krajským školním hospodářstvím České
Budějovice
Usnesení 968/2019/RK-74
48. Koupě pozemku v k. ú. Netolice od ČR - ÚZSVM
Usnesení 969/2019/RK-74
49. Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Kundratice u Svinů
Usnesení 970/2019/RK-74
50. Souhlas s odstraněním stavby v k. ú. Smrkovice
Usnesení 971/2019/RK-74
51. Revokace usnesení č. 852/2019/RK-71 k bodu „Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú.
Budíškovice, k. ú. Manešovice, k. ú. Horní Slatina, k. ú. Třebětice u Dačic a k. ú. Vesce u Dačic“
Usnesení 972/2019/RK-74
52. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/163/19 v k. ú. Netolice
Usnesení 973/2019/RK-74
53. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/158/19 v k. ú. Číčenice
Usnesení 974/2019/RK-74
54. Věcné břemeno pro společnost STAVMAT STAVEBNINY a.s. v k. ú. Č. Budějovice 4 - vodovodní řad
Usnesení 975/2019/RK-74
55. Věcné břemeno pro DEVIL, s.r.o. v k. ú. Planá u Č. Budějovic
Usnesení 976/2019/RK-74
56. Zpráva o kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje za I. pololetí 2019
Usnesení 977/2019/RK-74
57. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 978/2019/RK-74

*****
K bodu: Personální záležitosti školství - jmenování a platový výměr
Usnesení č. 923/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. jmenuje
Mgr. Annu Kohoutovou na pracovní místo ředitelky Gymnázia Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec,
Husova 333, IČO 60816767, s úvazkem 0,4 na dobu určitou s účinností od 16. 8. 2019
do dne předcházejícího dni jmenování ředitele na pracovní místo ředitele výše uvedené školy na základě
výsledků konkursního řízení v souladu s § 33 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, § 166 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1017/RK/19;
II. schvaluje
platový výměr ředitelky Gymnázia Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333, IČO 60816767,
v souladu s § 136 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a dle přílohy návrhu
č. 1017/RK/19.

K bodu: Personální záležitosti školství - změna platové třídy a platového stupně
Usnesení č. 924/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změnu platové třídy a tím i tarifního platu a příplatku za vedení řediteli Střední průmyslové školy strojní a
elektrotechnické, České Budějovice, Dukelská 13, IČO 60075970, s účinností od 1. září 2019 v souladu
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s § 123 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, v souladu s důvodovou zprávou
a dle přílohy návrhu č. 1014/RK/19;
2. změnu platového stupně a tím i tarifního platu ředitelce Základní školy, Český Krumlov, Kaplická 151,
IČO 60084324, s účinností od 1. října 2019 v souladu s § 4 a § 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a § 123 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy návrhu
č. 1014/RK/19.

K bodu: Vyhlášení konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele školy
Usnesení č. 925/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
vyhlašuje
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele školy s názvem Gymnázium
Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333/II, 377 01, Jindřichův Hradec, IČO 60816767.

Vítězslava

K bodu: Změny plánů pořízení investic na rok 2019 příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 926/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2019 schváleného usnesením č. 725/2019/RK-69 ze dne
6. 6. 2019 Domova důchodců Dobrá Voda, Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic,
IČO 00666262, dle přílohy č. 1, návrhu č. 1019/RK/19,
2. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2019 schváleného usnesením č. 725/2019/RK-69 ze dne
6. 6. 2019 Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, Libníč 17, 373 71 Rudolfov, IČO 00666271,
dle přílohy č. 2, návrhu č. 1019/RK/19.

K bodu: Zpráva o činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu za rok 2018
Usnesení č. 927/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu, příspěvkové organizace Jihočeského kraje,
IČO 72053127, za rok 2018.

K bodu: Návrh volby přísedících krajského soudu
Usnesení č. 928/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
návrh členů zastupitelstva kraje na zvolení Ing. Ivana Kováče a Ĺudovíta Schwarze do funkce přísedících
Krajského soudu v Českých Budějovicích Zastupitelstvem Jihočeského kraje a předložení tohoto návrhu
zastupitelstvu kraje k projednání dne 19. 9. 2019.

K bodu: Odměny za 1. pololetí 2019 pro ředitele příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v
oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 929/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
s udělením odměn za 1. pololetí 2019 pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem
v oblasti zdravotnictví ve výši dle přílohy návrhu č. 994/RK/19.
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K bodu: Most ev. č. 155-007- vícepráce a méněpráce
Usnesení č. 930/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Most ev. č. 155-007 Římov“ uvedené ve změnovém listu č. 1 a č. 2 včetně
návrhu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a č. 2 návrhu č. 1026/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 a č. 2 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1 a č. 2 návrhu 1026/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy mezi JK a firmouK-BUILDING CB, a.s., Hraniční 2094, 370 06
České Budějovice, IČO 26105594, ve znění podle přílohy č. 3 návrhu 1026/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
K-BUILDING CB, a.s. hejtmance kraje k podpisu.
T: 28. 8. 2019

K bodu: Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - Fišerka – změna termínu - dodatek č.
2
Usnesení č. 931/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh dodatku č. 2 ve věci prodloužení termínu k projektu s názvem „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí
1. máje ve Vimperku - Fišerka“ uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 1012/RK/19;
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve věci prodloužení termínu, který je uveden v příloze č. 1 návrhu č.
1012/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 Jinonice, IČO 60838744, dle bodu II. tohoto usnesení
hejtmance kraje k podpisu.
T: 31. 8. 2019
K bodu: Modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Strakonice - vícepráce
Usnesení č. 932/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce na akci „Modernizace komunikací SFDI 2019 – okres Strakonice“ 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. 1053/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a jejich přílohy č. 1, návrhu č. 1053/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou
ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice, IČO 26018055, ve znění přílohy č. 2 návrhu č.
1053/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
ZNAKON, a.s., dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: do 16. 9. 2019

K bodu: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Jindřichův Hradec - vícepráce a méněpráce
Usnesení č. 933/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019 – okres Jindřichův Hradec“
uvedené ve změnovém listu č. 1 a 2 včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy
a příloh č. 1 a 2 návrhu č. 1054/RK/19;
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II. schvaluje
1. změnový list č. 1 a 2 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1, návrhu č. 1054/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 1054/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
COLAS CZ, a.s. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: do 16. 9. 2019

K bodu: „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka, Smrkovice“ – vícepráce – dodatek smlouvy
č. 1 (Krajské školní hospodářství, ČB)
Usnesení č. 934/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce na akci „Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka, Smrkovice“ uvedené ve změnovém
listu (Oznámení změny OPŽP č. 1) dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1059/RK/19 ve výši
dodatečných stavebních prací 763 715,00 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list (Oznámení změny OPŽP č. 1) dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1059/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Krajským školním hospodářstvím, České
Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775 a zhotovitelem stavby firmou TOMIreko, s.r.o.,
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč, IČO 28359216;
III. ukládá
Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, IČO 71294775, uzavřít dodatek č. 1 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.

K bodu: „Rekonstrukce a vybudování nových učeben včetně zázemí Husova 9, v objektu Střední školy
obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy
č. 1
Usnesení č. 935/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce a vybudování nových učeben včetně zázemí Husova 9,
v objektu Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9“ uvedené
ve změnových listech č. 1 a 2 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 3 k návrhu č. 1060/RK/19 ve výši
dodatečných stavebních prací 524 225,10 Kč bez DPH a nerealizovaných prací (rozpočtová rezerva) ve výši
550 000,- Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 1 – 2 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 3 k návrhu č. 1060/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Střední školou obchodní a Vyšší odbornou
školou, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874, a zhotovitelem stavby Roman Kučera, Strádova
1725/37, 370 07 České Budějovice, IČO 60823020;
III. ukládá
Mgr. Jarmile Benýškové, ředitelce Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice,
Husova 9, IČO 00510874, uzavřít dodatek č. 1 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.

K bodu: „Přístavba a stavební úpravy ZUŠ Velešín“ - vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení č. 936/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Přístavba a stavební úpravy ZUŠ Velešín“ uvedené ve změnovém
listu č. 2 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 11015/RK/19 ve výši dodatečných stavebních prací
2 697 074,00 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 2 429 921,00 Kč bez DPH;
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II. schvaluje
1. změnový list č. 2 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1015/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Základní uměleckou školou, Velešín,
U Hřiště 527, IČO 60084359, a zhotovitelem stavby firmou Porr, a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 10000,
Praha 10, IČO 43005560;
III. ukládá
Mgr. Marii Procházka Štanglové, ředitelce Základní umělecká školy, Velešín, U Hřiště 527, IČO 60084359,
uzavřít dodatek č. 2 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.

K bodu: „5.1a - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec - zateplení a 5.1b - Snížení
energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec – rekuperace“ – vícepráce a méněpráce – dodatek
smlouvy č. 1
Usnesení č. 937/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „5.1a - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec zateplení a 5.1b - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec - rekuperace“ uvedené
ve změnovém listu (Oznámení změny OPŽP č. 1) dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1043/RK/19
ve výši dodatečných stavebních prací 900 345,- Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 265 415,- Kč
bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list (Oznámení změny OPŽP č. 1) dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1043/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Střední odbornou školou a Středním
odborným učilištěm, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, IČO 60816899, a zhotovitelem stavby firmou
Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 26105128;
III. ukládá
Mgr. Karlu Chalupovi, řediteli Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Jindřichův Hradec,
Jáchymova 478, IČO 60816899, uzavřít dodatek č. 1 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Sanace objektu v areálu Jč letiště ČB - SO 64 letecká
akumulátorovna“
Usnesení č. 938/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, posouzení hodnocení nabídek uvedené v příloze č. 1 k návrhu č. 1040/RK/19
na plnění veřejné zakázky s názvem „Sanace objektu v areálu Jč letiště ČB - SO 64 letecká
akumulátorovna“ 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 „Sanace objektu v areálu Jč letiště ČB - SO 64 letecká
akumulátorovna“:
název společnosti: SaNo CB s.r.o.
se sídlem: Branka 417, 374 01 Trhové Sviny
IČO: 26016613
za cenu nejvýše přípustnou 1 697 939,27 Kč bez DPH, 2 054 506,52 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: Pennant Part s.r.o.
se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČO: 04334426
za cenu nejvýše přípustnou 2 170 133,76 Kč bez DPH, 2 625 861,85 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: ProTeren s.r.o.
se sídlem: Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice
IČO: 28095103
za cenu nejvýše přípustnou 2 486 296,82 Kč bez DPH, 3 008 419,15 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 927/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 „Sanace objektu v areálu Jč letiště ČB SO 64 letecká akumulátorovna“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Stavební úpravy objektu 1. máje 127/23, Vimperk“
(Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267)
Usnesení č. 939/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení a hodnocení nabídek uvedené v přílohách
č. 1 - 2 k návrhu č. 990/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy objektu 1. máje 127/23,
Vimperk“ 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 „Stavební úpravy objektu 1. máje 127/23, Vimperk“:
název společnosti: JINDŘICH PARUS voda-plyn-topení spol. s r.o.
se sídlem: Ostrov 38, 383 01 Prachatice
IČO: 41879236
za cenu nejvýše přípustnou 4 458 704,49 Kč bez DPH, 5 395 032,43 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Petru Žuravskému, řediteli Střední školy a Základní školy, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Stavební úpravy objektu 1. máje 127/23, Vimperk“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému
a úprava tělesa silnice“
Usnesení č. 940/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 1034/RK/19
na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému a úprava tělesa
silnice“, konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu, za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému a úprava
tělesa silnice“:
název společnosti:
ZNAKON, a.s.
se sídlem:
Sousedovice č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO:
26018055
za cenu nejvýše přípustnou 5 969 611,86 Kč bez DPH, 7 223 230,35 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 stavbě „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému a úprava
tělesa silnice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 160-014 za Zátoní“
Usnesení č. 941/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 1036/RK/19
na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 160-014 za Zátoní“, konané v režimu veřejné zakázky
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malého rozsahu, za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 160-014 za Zátoní“:
název společnosti:
Reno Šumava a.s.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
60071346
za cenu nejvýše přípustnou 4 892 700,00 Kč bez DPH, 5 920 167,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na stavbě „Most ev. č. 160-014 za Zátoní“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most evid. č. 14213-3 v Bohunicích“
Usnesení č. 942/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č.1038/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Most evid. č. 14213-3 v Bohunicích“, konané v režimu veřejné zakázky malého
rozsahu, za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most evid. č. 14213-3 v Bohunicích“:
název společnosti:
Reno Šumava a.s.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
60071346
za cenu nejvýše přípustnou 3 785 800,00 Kč bez DPH, 4 580 818,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na stavbě „Most evid. č. 14213-3 v Bohunicích“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1519-1, inundační most ev. č. 1519-2
Volfířov“
Usnesení č. 943/2019/RK-74
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. 1039/RK/19, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 1519-1,
inundační most ev. č. 1519-2 Volfířov“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 1519-1, inundační most ev. č. 1519-2 Volfířov“:
název společnosti:
EDIKT a.s.
se sídlem:
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO:
25172328
za cenu nejvýše přípustnou 9 980 442,64 Kč bez DPH, 12 076 335,59 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Most ev. č. 1519-1, inundační most ev. č. 1519-2
Volfířov“.

9
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy objektu školy na parc. 1039/5 kat. úz.
Vimperk – strojní dílny“ (SŠ a ZŠ Vimperk, Nerudova 267)
Usnesení č. 944/2019/RK-74
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. 1041/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy objektu školy na parc. 1039/5 kat. úz. Vimperk – strojní dílny“
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 Stavební úpravy objektu školy na parc. 1039/5 kat. úz. Vimperk
– strojní dílny“:
název společnosti: VKB stavby s.r.o.
se sídlem: Buk 51, 383 01 Prachatice
IČO: 02192012
za cenu nejvýše přípustnou 9 191 284,91 Kč bez DPH, 11 121 454,75 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Petru Žuravskému, řediteli Střední školy a Základní školy, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Stavební úpravy objektu školy na parc. 1039/5 kat. úz. Vimperk – strojní
dílny“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Prodloužení životnosti silnic II. třídy v okrese Jindřichův
Hradec metodou tenkovrstvé úpravy“
Usnesení č. 945/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 1042
/RK/19, na plnění veřejné zakázky s názvem „Prodloužení životnosti silnic II. třídy v okrese Jindřichův
Hradec metodou tenkovrstvé úpravy“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Prodloužení životnosti silnic II. třídy v okrese Jindřichův
Hradec metodou tenkovrstvé úpravy“ – Část 1:
název společnosti:
Vialit Soběslav spol. s r.o.
se sídlem:
Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
IČO:
14504456
za cenu nejvýše přípustnou 6 925 094,00 Kč bez DPH, 8 379 363,74 Kč vč. DPH,
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Prodloužení životnosti silnic II. třídy v okrese Jindřichův
Hradec metodou tenkovrstvé úpravy“ – Část 2:
název společnosti:
Vialit Soběslav spol. s r.o.
se sídlem:
Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
IČO:
14504456
za cenu nejvýše přípustnou 3 928 277,20 Kč bez DPH, 4 753 215,41 Kč vč. DPH,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Prodloužení životnosti silnic II. třídy v okrese Jindřichův
Hradec metodou tenkovrstvé úpravy“ – Část 3:
název společnosti:
Vialit Soběslav spol. s r.o.
se sídlem:
Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
IČO:
14504456
za cenu nejvýše přípustnou 1 338 915,00 Kč bez DPH, 1 620 087,15 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvy na části 1 - 3 veřejné zakázky s dodavateli podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu částí 1 – 3 veřejné zakázky „Prodloužení životnosti silnic II. třídy
v okrese Jindřichův Hradec metodou tenkovrstvé úpravy“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Realizace individuálních protihlukových opatření –
Protivín, Č. Budějovice, Hrdějovice, Volyně, M. Vožice, Písek“
Usnesení č. 946/2019/RK-74
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. 1004/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Realizace individuálních protihlukových opatření – Protivín, Č. Budějovice,
Hrdějovice, Volyně, M. Vožice, Písek“ 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 „Realizace individuálních protihlukových opatření – Protivín,
Č. Budějovice, Hrdějovice, Volyně, M. Vožice, Písek“:
název společnosti: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 37001 České Budějovice
IČO: 25172328
za cenu nejvýše přípustnou 7 150 734,78 Kč bez DPH, 8 223 345,00 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: OTHERM CB s.r.o.
se sídlem: Lidická tř. 2118, 37007 České Budějovice
IČO: 26068982
za cenu nejvýše přípustnou 8 615 697,00 Kč bez DPH, 9 908 051,55 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: Š + H Bohunice, s.r.o.
se sídlem: Temelín 3, 37301 Temelín
IČO: 45022313
za cenu nejvýše přípustnou 8 752 871,85 Kč bez DPH, 10 065 802,85 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 894/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Realizace individuálních protihlukových
opatření – Protivín, Č. Budějovice, Hrdějovice, Volyně, M. Vožice, Písek“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P10 H“
Usnesení č. 947/2019/RK-74
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. 1003/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Modernizace komunikací II. třídy P10 H“ 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 „Modernizace komunikací II. třídy P10 H“:
název společnosti: SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
za cenu nejvýše přípustnou 33 351 098,82 Kč bez DPH, 40 354 829,57 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: EUROVIA CS, a. s.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČO: 45274924
za cenu nejvýše přípustnou 33 762 337,99 Kč bez DPH, 40 852 428,97 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: Skanska a. s.
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se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
IČO: 26271303
za cenu nejvýše přípustnou 33 827 821,08 Kč bez DPH, 40 931 663,51 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 831/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Modernizace komunikací II. třídy P10 H“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Opravy silnic v Jihočeském kraji“
Usnesení č. 948/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené
v příloze č. 1 - 2 k návrhu č. 1063/RK/19, na plnění veřejné zakázky s názvem „Opravy silnic v Jihočeském
kraji“, 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 „Opravy silnic v Jihočeském kraji“ – Část 1:
název společnosti:
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:
45274924
za cenu nejvýše přípustnou 12 732 281,09 Kč bez DPH, 15 406 060,11 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení v pořadí:
a) název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:
60838744
za cenu nejvýše přípustnou 12 950 010,38 Kč bez DPH, 15 669 512,56 Kč vč. DPH,
b) název společnosti: Skanska, a.s.
se sídlem:
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO:
26271303
za cenu nejvýše přípustnou 13 155 773,09 Kč bez DPH, 15 918 485,44 Kč vč. DPH;
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Opravy silnic v Jihočeském kraji“ – Část 2:
název společnosti:
STRABAG a.s.
se sídlem:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:
60838744
za cenu nejvýše přípustnou 9 899 365,17 Kč bez DPH, 11 978 231,86 Kč vč. DPH,
4. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení v pořadí:
a) název společnosti: M-SILNICE a.s.
se sídlem:
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO:
42196868
za cenu nejvýše přípustnou 10 265 164,57 Kč bez DPH, 12 420 849,12 Kč vč. DPH,
b) název společnosti: ZNAKON, a.s.
se sídlem:
Sousedovice čp. 44, 386 01 Sousedovice
IČO:
26018055
za cenu nejvýše přípustnou 10 456 032,74 Kč bez DPH, 12 651 799,62 Kč vč. DPH,
5. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Opravy silnic v Jihočeském kraji“ – Část 3:
název společnosti:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 9 495 918,73 Kč bez DPH, 11 490 061,66 Kč vč. DPH,
6. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení v pořadí:
a) název společnosti: COLAS CZ, a.s.
se sídlem:
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO:
26177005
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za cenu nejvýše přípustnou 10 210 263,97 Kč bez DPH, 12 354 419,41 Kč vč. DPH,
b) název společnosti: M-SILNICE a.s.
se sídlem:
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO:
42196868
za cenu nejvýše přípustnou 10 211 262,18 Kč bez DPH, 12 355 627,23 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvy na části 1 - 3 veřejné zakázky s dodavateli podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu částí 1 – 3 veřejné zakázky „Opravy silnic v Jihočeském kraji“.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace silnice II/137 Tábor, Křižíkovo náměstí –
Kotnovská brána“
Usnesení č. 949/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek, návrhu smlouvy o dílo podle návrhu č. 1058/RK/19 a jeho příloh č. 1, 2
v upraveném znění;
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 „Modernizace silnice
II/137 Tábor, Křižíkovo náměstí – Kotnovská brána“;
III. jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Modernizace silnice
II/137 Tábor, Křižíkovo náměstí – Kotnovská brána“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Bc. Jiří Švec, člen rady JčK
2) Radka Pavlíková, SÚS JčK, ředitelka závodu Tábor
Miloš David, SÚS JčK, provozní náměstek závodu Tábor
3) Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení OVZI
Jiří Letovský, investiční technik OVZI
4) Ing. Zdeňka Novotná, investiční technik OVZI
Ing. Tereza Nováková, investiční technik OVZI
5) Ing. Petr Hrstka, veřejné zakázky OVZI
Ing. Klára Tejmlová, veřejné zakázky 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 „Demolice stávající pilnice a výstavba nového pilařského provozu
ŠP Hůrky“ (KŠH)
Usnesení č. 950/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 1016/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 stavební práce „Demolice stávající pilnice a výstavba nového pilařského provozu ŠP Hůrky“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Krajskému školnímu hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Demolice stávající pilnice
a výstavba nového pilařského provozu ŠP Hůrky“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu
č. 1016/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
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1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Bc. Petr Stehlík, ředitel KŠH
Bc. Kateřina Pixová, pracovnice KŠH
3) David Johaník, pracovník KŠH
Ing. Hana Čelakovská, pracovnice KŠH
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT
PaedDr. Jiří Moravec, OŠMT
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, IČO 71294775, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací
Č. Budějovicích)

řízení

–

veřejná

zakázka

„Archeoskanzen

Trocnov“

(Jihočeské

muzeum

v

Usnesení č. 951/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 1018/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 stavební práce „Archeoskanzen Trocnov“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích, IČO 00073539, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi na výběr dodavatele „Archeoskanzen Trocnov“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 2 k návrhu č. 1018/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
2) Ing. František Štangl, ředitel muzea
Mgr. Helena Stejskalová, náměstkyně ředitele muzea
3) Mgr. Miroslav Petrovský, pracovník muzea
Ing. Jan Pelech, pracovník muzea
4) Mgr. Patrik Červák, OKPP
Mgr. František Chrastina, OKPP
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. Ing. Františku Štanglovi, řediteli Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, IČO 00073539, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova,
Základní školy a Školní jídelny, Radenín – rekonstrukce kotelny“
Usnesení č. 952/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 1048/RK/19 a jeho příloh č. 1, 2,
2. možnost zapracování připomínek poskytovatele dotace k Zadávací dokumentaci uvedené v příloze č. 1
návrhu č. 1048/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 „Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova, Základní školy a Školní
jídelny, Radenín – rekonstrukce kotelny“;
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III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1, IČO 70535779, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova,
Základní školy a Školní jídelny, Radenín – rekonstrukce kotelny“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 2 k návrhu č. 1341/RK/18 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Bc. Kamil Rosa, DiS., ředitel DD
Ivana Šípová, hospodářka DD
3) Mgr. Blanka Šimáková, učitelka
Mgr. Pavla Šimková, zástupce ředitele DD
4) Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT KÚ
Bc. Hana Burcevová, DiS., OŠMT KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI, KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI, KÚ,
2. Bc. Kamilu Rosovi, DiS., řediteli Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Seznam dokončených zadávacích řízení realizovaných odbory KÚ JčK za 1. pololetí 2019
Usnesení č. 953/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o dokončených zadávacích řízeních realizovaných odbory KÚ JčK v 1. pololetí 2019.

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové
dotace) v Jihočeském kraji III.“ – vyhlášení
Usnesení č. 954/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. pravidla dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“ dle přílohy č. 1 k návrhu č. 886/RK/19,
2. vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí
z lokálního vytápění (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ dle přílohy č. 2 k návrhu č. 886/RK/19;
II. vyhlašuje
dotační program Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, s termínem zveřejnění výzvy dne 16. 8. 2019, s termínem zahájení příjmu žádostí
dne 23. 9. 2019 v 6:00 hod. a termínem ukončení příjmu žádostí dne 30. 12. 2022 ve 14:00 hod., resp.
k dřívějšímu termínu při naplnění absorpční kapacity a po vytvoření dostatečného zásobníku žádostí,
s alokací ve výši 302 053 224,- Kč;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 12. 2024

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. 955/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Elišky Kaňákové o změnu zdroje tepla v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 925/RK/19;

15
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

II. schvaluje
1. Elišce Kaňákové, 130 00 Praha, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“,
1. výzva, z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání na kotel na tuhá paliva – výhradně
biomasa – automatické přikládání se zachováním dotace v maximální výši 96 759,20 Kč,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6910/2019 ze dne 6. 6. 2019, kterým se mění zdroj
tepla podpořený v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa –
ruční přikládání na kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání se zachováním dotace
v maximální výši 96 759,20 Kč, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 925/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 9. 2019

K bodu: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“
Usnesení č. 956/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Petra Baara 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“, 1. výzva pro rok 2016, dle přílohy č. 1 k návrhu
č. 992/RK/19;
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“, 1. výzva
pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/6591/2016, uzavřené dne 31. 1. 2017 s Petrem Baarem, 374 01 Trhové
Sviny, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Petra Baara, 374 01 Trhové Sviny, nyní
bytem 370 06 Nová Ves, na Tomáše Trnku, 379 01 Třeboň, z důvodu změny vlastnictví předmětné
nemovitosti na základě kupní smlouvy, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 992/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 9. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, výzva pro školní rok
2019/2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 957/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, výzva pro školní rok
2019/2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 956/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, výzva pro školní rok 2019/2020,
s alokací 8 994 869,37 Kč; s termínem zveřejnění výzvy 16. 8. 2019, s termínem zahájení podávání žádostí
16. 9. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 25. 10. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Hana Šímová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
Ing. Lucie Reitingerová, oddělení školství, mládeže a tělovýchovy,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
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Mgr. Blanka Leitgebová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
Ing. Pavel Pavel, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Bartošek, člen zastupitelstva kraje,
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení školství, mládeže a tělovýchovy,
Mgr. Lenka Fučíková, oddělení školství, mládeže a tělovýchovy,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 12. 12. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání, výzva pro školní rok
2019/2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 958/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání, výzva pro školní rok
2019/2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 957/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání, výzva pro školní rok 2019/2020,
s alokací 2 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 16. 8. 2019, s termínem zahájení podávání žádostí
16. 9. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 25. 10. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Hana Šímová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
Ing. Lucie Reitingerová, oddělení školství, mládeže a tělovýchovy,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Blanka Leitgebová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
Ing. Pavel Pavel, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Bartošek, člen zastupitelstva kraje,
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení školství, mládeže a tělovýchovy,
Mgr. Lenka Fučíková, oddělení školství, mládeže a tělovýchovy,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 12. 12. 2019
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní
rok 2019/2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 959/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro
školní rok 2019/2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 958/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní rok
2019/2020, s alokací 4 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 16. 8. 2019, s termínem zahájení podávání
žádostí 16. 9. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 4. 10. 2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Hana Šímová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
Ing. Lucie Reitingerová, oddělení školství, mládeže a tělovýchovy,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Blanka Leitgebová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
Ing. Pavel Pavel, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Bartošek, člen zastupitelstva kraje,
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení školství, mládeže a tělovýchovy,
Mgr. Lenka Fučíková, oddělení školství, mládeže a tělovýchovy,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky kraje, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu
hodnotící komisí doporučených projektů.
T: 12. 12. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro
zmírnění dopadů klimatické změny. 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 960/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro
zmírnění dopadů klimatické změny, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 924/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění
dopadů klimatické změny, 1. výzva pro rok 2019, s alokací 5 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 16. 8.
2019, s termínem zahájení podávání žádostí 16. 9. 2019 a s termínem ukončení podávání žádostí 30. 9.
2019 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
Zdeněk Mráz, člen zastupitelstva kraje a předseda Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí
zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Monika Wögebauerová, oddělení vodního hospodářství,
Ing. Hana Zahradníková, vedoucí oddělení vodního hospodářství,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
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náhradní členy:
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Hana Tůmová, Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
Ing. Karolína Zámišová, oddělení vodního hospodářství,
Ing. Radmila Pichlíková, oddělení vodního hospodářství,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Bc. Markéta Vrábková, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 10. 2019

K bodu: Peněžité dary obcím za umístění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2019 a za udělení Ceny
hejtmanky
Usnesení č. 961/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Protokol o vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 v Programu obnovy venkova
v Jihočeském kraji podle přílohy č. 1 návrhu č. 1037/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí peněžitých darů v celkové výši 450 000 Kč jednotlivým obcím a městysům za umístění
v krajském kole soutěže Vesnice roku 2019 v Programu obnovy venkova:
1. místo „Zlatá stuha“: obec Čejetice, IČO 00251054, 200 000 Kč,
2. místo:
obec Albrechtice nad Vltavou, IČO 00249521, 40 000 Kč,
3. místo:
obec Plav, IČO 00581861, 30 000 Kč,
Zelená stuha:
městys Radomyšl, IČO 00251721, 25 000 Kč,
Modrá stuha:
obec Doudleby, IČO 00244813, 25 000 Kč,
Bílá stuha:
obec Dubné, IČO 00244856, 25 000 Kč,
Oranžová stuha:
obec Boršov nad Vltavou, IČO 00244694, 25 000 Kč,
Cena naděje pro živý venkov: městys Borotín, IČO 00252107, 15 000 Kč,
Inovativní obec:
obec Borová Lada, IČO 00250341, 15 000 Kč,
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu
obnovy venkova, kategorie A: městys Borotín, IČO 00252107, 10 000 Kč,
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu
obnovy venkova, kategorie B: obec Mičovice, IČO 00583090, 10 000 Kč,
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu
obnovy venkova, kategorie C: obec Borovany, IČO 00511455, 10 000 Kč,
Diplom za moderní knihovnické a informační služby: obec Kamenný Újezd, IČO 00245062, 10 000 Kč,
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky: obec Slavče, IČO 00245429, 10 000 Kč,
2. poskytnutí peněžitých darů v celkové výši 40 000 Kč za udělení Ceny hejtmanky Jihočeského kraje
v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 v rámci Programu obnovy venkova:
a) městysi Dub, IČO 00250406, za projekt „Vyrosteme na venkově – Mateřské a komunitní centrum DUPY
DUB“, 20 000 Kč,
b) obci Ločenice, IČO 00245208, za projekt „Zelená obec“, 20 000 Kč,
3. uzavření darovacích smluv podle návrhu vzorové darovací smlouvy dle přílohy č. 2 návrhu č. 1037/RK/19
a darovací smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 3 návrhu č. 1037/RK/19;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh části II. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 19. 9. 2019
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K bodu: Rozhodnutí jediného společníka – dokončení zadávací řízení a uzavření smlouvy - Dodavatel
softwaru na vyhledávání tarifních zón, konstrukci ceny, prodej a tisk časových kuponů na předprodejních
místech IDS JK
Usnesení č. 962/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnosti valné hromady společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, v souladu s ustanovením
§ 59 odst. 1, písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů vydává toto
rozhodnutí:
I. bere na vědomí
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. 1049/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Dodavatel softwaru na vyhledávání tarifních zón, konstrukci ceny, prodej a tisk
časových kuponů na předprodejních místech IDS JK“, 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 o dílo „Dodavatel softwaru na vyhledávání tarifních zón, konstrukci
ceny, prodej a tisk časových kuponů na předprodejních místech IDS JK“:
název společnosti: TELMAX s.r.o.
se sídlem: Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 27481166
za cenu nejvýše přípustnou 880 000,- Kč bez DPH (1 064 800,- Kč vč. DPH),
III. ukládá
Mgr. Janu Alešovi, DiS., jednateli společnosti JIKORD s.r.o.
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení,
T: 30. 9. 2019
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
T: do konce roku 2024

K bodu: Vltavská cyklostezka - příprava a realizace projektu
Usnesení č. 963/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské
cyklostezky mezi samosprávnými celky;
II. ukládá
Bc Jiřímu Švecovi, členu rady kraje:
1. zajistit předložení záměru projektu Vltavské cyklostezky ve spolupráci s SFDI do Centrální komise MD
ČR,
T: 1. 9. 2019
2. v případě schválení záměru projektu předložit radě kraje návrh dalšího postupu při přípravě a realizaci
projektu Vltavské cyklostezky v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1051/RK/19.
T: 31. 10. 2019

K bodu: Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského
kraje na rok 2019, účinnost od 1. 9. 2019
Usnesení č. 964/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. znění dodatku č. 33 smlouvy č. 010/09/46/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem GW BUS a.s. (nástupnická
společnost ČSAD JIHOTRANS a.s.), IČO 04356683, uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 991/RK/19,
2. znění dodatku č. 27 smlouvy č. 010/09/51/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
a.s. (právní nástupce společnosti DOPRAVA ZÁRUBA M&K s.r.o.), IČO 26060451, uvedené v příloze č. 2
návrhu č. 991/RK/19,
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3. znění dodatku č. 44 smlouvy č. 010/09/50/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
a.s., IČO 26060451, uvedené v příloze č. 3 návrhu č. 991/RK/19,
4. výši finančních závazků vyplývajících z dodatků smluv pro rok 2019 uvedených v části I. body 1-3 tohoto
návrhu jak je uvedeno v příloze č. 4 návrhu č. 991/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje dodatky smluv
o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve znění podle části I. tohoto
návrhu.
T: 23. 8. 2019

K bodu: Prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení č. 965/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků (žulových kostek) u Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje v celkovém objemu do 300 tun městu Bělčice, do 15 tun městu Lišov, do 50 tun městu Vimperk a do
50 tun městu Husinec za cenu 1 000 Kč bez DPH za 1 tunu;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit realizaci prodeje nadbytečných
zásob kamenných výrobků (žulových kostek) u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za podmínek
stanovených v části I. usnesení.

K bodu: Rozpočtové změny 15/19
Usnesení č. 966/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 270/R – 300/R,
2. návrh rozpočtového opatření č. 269/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření č. 269/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 270/R –
300/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtové opatření č. 269/Z zastupitelstvu
kraje k projednání.

K bodu: Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Jihočeským krajem a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu
Usnesení č. 967/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako vlastníkem a půjčitelem
a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, IČO 72053127, jako vypůjčitelem, na bezplatné užívání
nebytových prostor v budově čp. 1824 v ulici B. Němcové, která je součástí pozemku parcely KN p. č. 107/3
v k. ú. České Budějovice 7, na dobu neurčitou s účinností od 1. 9. 2019, dle návrhu smlouvy o výpůjčce
v příloze č.1 návrhu 995/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
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K bodu: Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Jihočeským krajem a Krajským školním hospodářstvím České
Budějovice
Usnesení č. 968/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako vlastníkem a půjčitelem
a Krajským školním hospodářstvím, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, jako
vypůjčitelem, na bezplatné užívání nebytových prostor a zařízení včetně movitých věcí v budově čp. 1824
v ulici B. Němcové, která je součástí pozemku parcely KN p. č. 107/3 v k. ú. České Budějovice 7, na dobu
neurčitou s účinností od 1. 9. 2019, dle návrhu smlouvy o výpůjčce v příloze č. 1 návrhu č. 996/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: Koupě pozemku v k. ú. Netolice od ČR - ÚZSVM
Usnesení č. 969/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi pozemku parcely KN č. 1990/3, v k. ú. Netolice, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nově Město, Praha 2, IČO 69797111,
za cenu v místě a čase obvyklou, která se v tomto případě rovná ceně zjištěné a činí 240 Kč, do vlastnictví
Jihočeského kraje dle návrhu smlouvy v příloze č. 1 návrhu č. 997/RK/19,
b) předání uvedeného majetku dle části I. 1. a) usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Krajskému
školnímu hospodářství České Budějovice, 370 76 České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, zřizovanému krajem, ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy
do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na koupi dle části I. usnesení zastupitelstvu
kraje k projednání.

K bodu: Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Kundratice u Svinů
Usnesení č. 970/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Kundratice u Svinů, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 142 podle přílohy č. 1 návrhu č. 998/RK/19
s překročením limitu výměry o +17,0 % a ceny o +17,5 % 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 s odstraněním stavby v k. ú. Smrkovice
Usnesení č. 971/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
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1. schválit
odstranění stavby bez čp/če, která je součástí stavebního pozemku parcely KN č. 328 a příslušenství k této
stavbě na pozemku pozemkové parcele KN č. 787/3 v k. ú. Smrkovice,
2. uložit
Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, IČO 1294775, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Revokace usnesení č. 852/2019/RK-71 k bodu „Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v
k. ú. Budíškovice, k. ú. Manešovice, k. ú. Horní Slatina, k. ú. Třebětice u Dačic a k. ú. Vesce u Dačic“
Usnesení č. 972/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I.
ruší
usnesení č. 852/2019/RK-71 ze dne 20. 6. 2019 k bodu „Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav
v k. ú. Budíškovice, k. ú. Manešovice, k. ú. Horní Slatina, k. ú. Třebětice u Dačic a k. ú. Vesce u Dačic“;
v části I. 5.;
II. schvaluje
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. 1000/RK/19
s překročením limitu ceny o +4,7 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/163/19 v k. ú. Netolice
Usnesení č. 973/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako povinným
a ******, jako oprávněnou na částech pozemků parc. KN č. 1979/1 a č. 1980 v k. ú. Netolice dle návrhu
smlouvy č. SVB/OHMS/163/19 v příloze č. 1 návrhu č. 1007/RK/19;
II. pověřuje
Bc. Petra Stehlíka, ředitele Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
České Budějovice, IČO 71294775, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene dle
části I. usnesení.

K bodu: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/158/19 v k. ú. Číčenice
Usnesení č. 974/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako povinným
a obcí Číčenice, IČO 00251097, jako oprávněnou na části pozemku parc. KN č. 4416/2 v rozsahu dle
geometrického plánu č. 516-144/2018 v k. ú. Číčenice dle návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/158/19 v příloze
č. 1 návrhu č. 1008/RK/19;
II. pověřuje
Bc. Petra Stehlíka, ředitele Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
České Budějovice, IČO 71294775, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene dle
části I. usnesení.
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K bodu: Věcné břemeno pro společnost STAVMAT STAVEBNINY a.s. v k. ú. Č. Budějovice 4 - vodovodní
řad
Usnesení č. 975/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení věcného břemene - služebnosti na dobu neurčitou na částech pozemků parcel KN č. 1814/1,
č. 1816/1, č. 1816/3 a č. 1817/1 v rozsahu cca 223 bm v k. ú. České Budějovice 4, ve vlastnictví
Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu uložení vodovodního řadu a v právu přístupu a příjezdu
na tyto pozemky za účelem provozování, oprav a údržby předmětných zařízení, ve prospěch společnosti
STAVMAT STAVEBNINY a. s., se sídlem Pod Můstkem 884/6, 252 19 Rudná, IČO 25121049,
za jednorázovou úhradu 62 800 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/161/19 v příloze č. 4 návrhu č. 1010/RK/19;
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 1010/RK/19;
II. pověřuje
Ing. Břetislava Kábele, ředitele Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky, se sídlem Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice,
IČO 60075911, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle
části I. 2. usnesení.

K bodu: Věcné břemeno pro DEVIL, s.r.o. v k. ú. Planá u Č. Budějovic
Usnesení č. 976/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku parc. KN č. 1494/4, č. 1702
a č. 1703/1 v rozsahu cca 8 bm v k. ú. Planá u Českých Budějovic ve vlastnictví Jihočeského kraje, které
bude spočívat v právu umístění a provozování zemního kabelového vedení VN, vodovodu a kanalizace
a dále v právu vstupu a vjezdu za účelem oprav a údržby ve prospěch společnosti DEVIL, s.r.o., se sídlem
Třeboňská 16/22, 373 71 Rudolfov, IČO 60825863, za jednorázovou úhradu 10 000 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/181/19 v příloze č. 4 návrhu č. 1030/RK/19,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 1030/RK/19;
II. pověřuje
JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., ředitele krajského úřadu, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene dle části I. 2. usnesení a projednáním přenesení práv a povinností
z tohoto věcného břemene na nájemce Jihočeské letiště České Budějovice a.s., IČO 26093545.

K bodu: Zpráva o kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje za I. pololetí 2019
Usnesení č. 977/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje za I. pololetí 2019 uvedenou v příloze návrhu
č. 1002/RK/19.

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 978/2019/RK-74
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy č. 1 návrhu
č. 933/RK/19;
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II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2
návrhu č. 933/RK/19 ve výši 35 000,- Kč příjemci: ZO ČSOP Veronica, Panská 363/9, 602 00 Brno,
IČO 13693620, na zajištění akce: „Letní odlehčovací psychorehabilitační tábor pro děti a mladistvé s SMA
a svalovými dystrofiemi“,
2. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 933/RK/19 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
a) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s., Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň,
IČO 22707328, na zajištění akce: „Regionální konference paliativní a hospicové péče“,
b) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Turistický spolek Lipenska, Loučovice 51, 382 76 Loučovice, IČO 05044791,
na zajištění akce: „Setkání zástupců tří zemí na Třístoličníku u příležitosti oslav 30. výročí pádu Železné
opony“,
c) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Domácí hospic Jordán, o.p.s., Bydlinského 2964, 390 02 Tábor,
IČO 28120981, na zajištění akce: „Dobročinný běh kolem Jordánu“,
d) ve výši 9 000,- Kč příjemci: AFCEA - Česká pobočka AFCEA, Dolnoměcholupská 1418/13, 102 00 Praha,
IČO 63110342, na zajištění akce: „Středoškolská soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti - 2019/2020“,
e) ve výši 8 000,- Kč příjemci: Asociace jihočeských výtvarníků, Havlíčkova 1323/6, 370 01 České
Budějovice, IČO 14498049, na zajištění akce: „23. ročník INTERSALONU AJV 2019“,
f) ve výši 4 000,- Kč příjemci: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lhota, Lhota 22, Mladošovice, 373 12
Borovany, IČO 65048598, na zajištění akce: „Dětský den ve Lhotě“,
g) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Základní organizace AVZO-TSČ-ČR, Týn nad Vltavou, Hlinecká 720, 375 01
Týn nad Vltavou, IČO 65051548, na zajištění akce: „Prázdninové loučení - Bezpečnost hrou“,
h) ve výši 3 000,- Kč příjemci: Jan Vaněček, Zahradní 234, 381 01 Český Krumlov, IČO 10282114,
na zajištění akce: „Hudebně zábavný pořad - Podvečerník“;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 3 000,- Kč příjemci: Město Volyně, náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně, IČO 00252000,
na zajištění akce: „Plavecké závody Volyně - Memoriál Josefa Vozky“;
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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