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 76. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 5. 9. 2019
Program:
1. Zpráva o vyřizování stížností a petic v I. pololetí 2019
Usnesení 980/2019/RK-76
2. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 981/2019/RK-76
3. Návrh nového jednacího řádu zastupitelstva kraje
Usnesení 982/2019/RK-76
4. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení 983/2019/RK-76
5. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení 984/2019/RK-76
6. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení 985/2019/RK-76
7. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení 986/2019/RK-76
8. Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., „Ekologizace energetického zdroje a
modernizace osvětlovací soustavy Nemocnice Dačice, a.s.“ v rámci 121. výzvy OPŽP - kofinancování a
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje, a zrušení usnesení č. 195/2019/ZK-22
Usnesení 987/2019/RK-76
9. Souhlas zřizovatele s přijetím peněžitého daru pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje
Usnesení 988/2019/RK-76
10. Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Usnesení 989/2019/RK-76
11. Návrh na pořízení 7. aktualizace Zásad územního rozvoje JčK
Usnesení 990/2019/RK-76
12. Individuální dotace Energy Centre České Budějovice, z.s.
Usnesení 991/2019/RK-76
13. Podpora Jihočeského kraje pro NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.
Usnesení 992/2019/RK-76
14. Most ev.č. 40624-1 Dačice - vícepráce a méněpráce
Usnesení 993/2019/RK-76
15. Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Český Krumlov - vícepráce a méněpráce
Usnesení 994/2019/RK-76
16. Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Písek - vícepráce a méněpráce
Usnesení 995/2019/RK-76
17. Zrušení usnesení 205/2019/ZK-22 ve věci realizace projektu Modernizace přístupu k hraničnímu
přechodu CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben a nové schválení jeho financování z rozpočtu
Jihočeského kraje
Neschváleno
18. Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková – Schöneben (okr. ČK) – vícepráce
a méněpráce - dodatek č. 4
Neschváleno
19. Realizace projektu „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“ - změna financování
Usnesení 996/2019/RK-76
20. „Modernizace silnice II/156 Mánesova ulice, České Budějovice“ - vícepráce
Usnesení 997/2019/RK-76
21. „Zajištění úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje“ – rozšíření předmětu smlouvy - dodatek č. 1
Usnesení 998/2019/RK-76
22. „Nákup stolních počítačů a notebooků (150 ks PC + 19 ks NTB)“ - vícepráce - dodatek č. 1
Usnesení 999/2019/RK-76
23. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka ‘‘IT Technologie“ - ZZS JčK
Usnesení 1000/2019/RK-76
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24. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému a úprava
tělesa silnice“
Usnesení 1001/2019/RK-76
25. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Osazení svodidel s dvojitou pásnicí na silnicích II. třídy na
území Jihočeského kraje“
Usnesení 1002/2019/RK-76
26. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 13711-3 Stádlec“
Usnesení 1003/2019/RK-76
27. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Celková oprava 12 ks výměnných nástaveb pro údržbu
komunikací“
Usnesení 1004/2019/RK-76
28. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova,
Základní školy a Školní jídelny, Radenín – rekonstrukce kotelny“
Usnesení 1005/2019/RK-76
29. Zadávací řízení - „Rozšíření fotovoltaického zdroje v areálu DOZP Osek“
Usnesení 1006/2019/RK-76
30. Zadávací řízení - „Chlazení - klimatizace na pokojích DOZP Osek (části)“
Usnesení 1007/2019/RK-76
31. Revokace usnesení č. 885/2019/RK-72 ze dne 18. 7. 2019 - Zadávací řízení - veřejná zakázka „Obnova
rámcové licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement včetně souvisejících služeb“
Usnesení 1008/2019/RK-76
32. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Bezešvá a prostorově určená mapa Jihočeského kraje složená z
Císařských povinných otisků stabilního katastru“
Usnesení 1009/2019/RK-76
33. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Chlazení v budovách KÚ Jihočeského kraje“
Usnesení 1010/2019/RK-76
34. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce vytápění v objektu SPV Pod Kamenem 179“ (SOSZ a
SOU Český Krumlov)
Usnesení 1011/2019/RK-76
35. Přistoupení ke smlouvě o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na pořizování produktů Oracle
Usnesení 1012/2019/RK-76
36. Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 1013/2019/RK-76
37. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a
sportu, 2. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 1014/2019/RK-76
38. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 2. výzva pro
rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 1015/2019/RK-76
39. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 2.
výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 1016/2019/RK-76
40. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení 1017/2019/RK-76
41. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2019 - 3.
část
Usnesení 1018/2019/RK-76
42. Žádost o snížení výše dotace pro obec Přešťovice v rámci dotačního programu MZe 129 300 „Podpora
výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
Usnesení 1019/2019/RK-76
43. Revokace usnesení č. 270/2016/ZK-24 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU, Kaplice
Usnesení 1020/2019/RK-76
44. Revokace usnesení č. 223/2017/ZK-7 realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Gymnázium Vimperk
Usnesení 1021/2019/RK-76
45. Revokace usnesení č. 222/2017/ZK-7 realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU J. Hradec
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Usnesení 1022/2019/RK-76
46. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z
rozpočtu Jihočeského kraje - ZŠ Vodňany
Usnesení 1023/2019/RK-76
47. Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu
Jihočeského kraje - Gymnázium Dačice
Usnesení 1024/2019/RK-76
48. Rozpočet školství - třetí úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení 1025/2019/RK-76
49. Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení 1026/2019/RK-76
50. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 1027/2019/RK-76
51. Odpis pohledávky
Usnesení 1028/2019/RK-76
52. Nabytí peněžního daru
Usnesení 1029/2019/RK-76
53. Žádosti o poskytnutí individuální dotace a daru z oblasti školství, mládeže a sportu
Usnesení 1030/2019/RK-76
54. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení 1031/2019/RK-76
55. Personální záležitosti školství - návrh na změnu výše odměny
Usnesení 1032/2019/RK-76
56. Změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu
Usnesení 1033/2019/RK-76
57. Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb
pro rok 2019
Usnesení 1034/2019/RK-76
58. Investiční příspěvek - město Písek
Usnesení 1035/2019/RK-76
59. Změna Metodiky dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“
Usnesení 1036/2019/RK-76
60. Vzor dodatku k Pověření - služby v rámci tzv. individuálního projektu
Usnesení 1037/2019/RK-76
61. Investiční záměr Centra BAZALKA, o. p. s. – výzva č. 82 IROP
Usnesení 1038/2019/RK-76
62. Měření dopravní zátěže v souvislosti se zpoplatněním I/20 a I/22 - poziční zpráva
Usnesení 1039/2019/RK-76
63. Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace
2019
Usnesení 1040/2019/RK-76
64. Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
(mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2019
Usnesení 1041/2019/RK-76
65. Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie
bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2019
Usnesení 1042/2019/RK-76
66. Rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 - aktualizace č. 1
Usnesení 1043/2019/RK-76
67. Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2018
Usnesení 1044/2019/RK-76
68. Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. – rozhodnutí o uzavření smluvního vztahu
Usnesení 1045/2019/RK-76
69. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení
Usnesení 1046/2019/RK-76
70. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru
Usnesení 1047/2019/RK-76
71. Vyřazení staveb z hospodaření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k
demolici
Usnesení 1048/2019/RK-76
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72. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2019
Usnesení 1049/2019/RK-76
73. Rozpočtové změny 16/19
Usnesení 1050/2019/RK-76
74. Nabídka Komerční banky, a.s., na zhodnocení depozit Jihočeského kraje - září 2019
Usnesení 1051/2019/RK-76
75. Revokace usnesení č. 1198/2018/RK-50 k bodu “Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami“
Usnesení 1052/2019/RK-76
76. Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Měšice u Tábora
Usnesení 1053/2019/RK-76
77. Darovací smlouva na pozemek v k. ú. Planá u Českých Budějovic
Usnesení 1054/2019/RK-76
78. Udělení souhlasu vlastníka se stavebním záměrem města České Velenice a záměr budoucí směny
pozemků v k. ú. České Velenice s městem České Velenice
Usnesení 1055/2019/RK-76
79. Věcné břemeno pro STARNET , s.r.o. v k. ú. Dačice
Usnesení 1056/2019/RK-76
80. Věcné břemeno pro společnost Buca Group s.r.o. v k. ú. Vodňany
Usnesení 1057/2019/RK-76
81. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1058/2019/RK-76
82. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 19. 9. 2019
Usnesení 1059/2019/RK-76

*****
K bodu: Zpráva o vyřizování stížností a petic v I. pololetí 2019
Usnesení č. 980/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o vyřizování stížností a petic v I. pololetí 2019.

K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 981/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 26. 8. 2019.

K bodu: Návrh nového jednacího řádu zastupitelstva kraje
Usnesení č. 982/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
návrh textu nového Jednacího řádu Zastupitelstva Jihočeského kraje ve znění přílohy návrhu č. 1094/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit návrh nového Jednacího řádu Zastupitelstva Jihočeského kraje ve znění dle
přílohy návrhu č. 1094/RK/19.

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení č. 983/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877,
o celkovou částku 197 000 000,00 Kč, z toho:
1. o částku 170 000 000,00 Kč,
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2. o částku 27 000 000,00 Kč v rámci projektu „Restrukturalizace a rekonstrukce akutního psychiatrického
oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. v rámci deinstitucionalizace psychiatrické péče Jihočeského
kraje“, dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České
Budějovice, a.s., dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení č. 984/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149,
o celkovou částku 5 700 000,00 Kč, z toho:
1. o částku 4 100 000,00 Kč v rámci projektu „Vybavení návazné péče Nemocnice Český Krumlov, a.s.“,
2. o částku 1 600 000,00 Kč v rámci projektu „Multifunkční informační a komunikační systém v Nemocnici
Český Krumlov, a.s.“,
dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a.s., dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 985/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
o částku 1 200 000,00 Kč, v rámci projektu „Modernizace provozního informačního systému v prostředí
Nemocnice Strakonice, a.s.“, dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů
SM/115/ZK;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.,
dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení č. 986/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
o částku 1 300 000,00 Kč, v rámci projektu „Multifunkční informační a komunikační systém v Nemocnici
Prachatice, a.s.“, dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.,
dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
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T: 19. 9. 2019

K bodu: Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., „Ekologizace energetického
zdroje a modernizace osvětlovací soustavy Nemocnice Dačice, a.s.“ v rámci 121. výzvy OPŽP kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje, a zrušení usnesení č. 195/2019/ZK-22
Usnesení č. 987/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 195/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 původně schvalující realizaci projektu „Ekologizace
energetického zdroje a modernizace osvětlovací soustavy Nemocnice Dačice, a.s.“ obchodní společnosti
Nemocnice Dačice, a.s.,
2. schválit
a) realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, „Ekologizace
energetického zdroje a modernizace osvětlovací soustavy Nemocnice Dačice, a.s.“ a podání žádosti
o podporu do 121. výzvy Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 (dále také
„OPŽP“) s celkovými výdaji projektu ve výši 15 100 000,00 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji
ve výši 15 100 000,00 Kč,
b) kofinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, „Ekologizace
energetického zdroje a modernizace osvětlovací soustavy Nemocnice Dačice, a.s.“ Jihočeským krajem
ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 9 060 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z OPŽP s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1109/RK/19,
formou návratné finanční výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK,
c) předfinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, „Ekologizace
energetického zdroje a modernizace osvětlovací soustavy Nemocnice Dačice, a.s.“ Jihočeským krajem
ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 6 040 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z OPŽP s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1109/RK/19,
formou návratné finanční výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh dle části I. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Souhlas zřizovatele s přijetím peněžitého daru pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského
kraje
Usnesení č. 988/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
vydává
souhlas zřizovatele s přijetím peněžitého daru - nadačního příspěvku z Nadace ČEZ ve výši 1 400 000,- Kč
pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IČO 48199931, na projekt
„Modernizace vybavení ZZS JčK spojovací technikou – digitální radiostanice“. Majetek nabývá organizace
pro svého zřizovatele.

K bodu: Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Usnesení č. 989/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o průběhu valné hromady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., IČO 26093545,
konané dne 18. 6. 2019 uvedenou v důvodové zprávě mat. č. 1088/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit zprávu o průběhu valné hromady společnosti Jihočeské letiště
České Budějovice a.s., zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 19. 9. 2019
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K bodu: Návrh na pořízení 7. aktualizace Zásad územního rozvoje JčK
Usnesení č. 990/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o návrhu města Lišov k zahájení prací na 7. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona ve věci převedení územní rezervy pro plochu těžby PT/N
Kolný do návrhových ploch;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout o pořízení 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
zkráceným postupem dle § 42a stavebního zákona ve věci převedení územní rezervy pro plochu těžby PT/N
Kolný do návrhových ploch.

K bodu: Individuální dotace Energy Centre České Budějovice, z.s.
Usnesení č. 991/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost spolku Energy Centre České Budějovice z. s., IČO 68550375, se sídlem nám. Přemysla Otakara
II. 87/25, České Budějovice, o poskytnutí individuální dotace včetně jejího dodatku podle přílohy č. 1 návrhu
č. 942/RK/19,
2. rozsah činností dle přílohy č. 2 návrhu č. 942/RK/19, které vykonává spolek ve veřejném zájmu kraje;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí dotace spolku Energy Centre České Budějovice z. s., IČO 68550375, se sídlem nám. Přemysla
Otakara II. 87/25, České Budějovice, ve výši 1 000 000 Kč dle předložené žádosti o dotaci včetně jejího
dodatku dle přílohy č. 1 návrhu č. 942/RK/19,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve znění přílohy č. 3 návrhu č. 942/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu
kraje.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Podpora Jihočeského kraje pro NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.
Usnesení č. 992/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. o poskytnutí individuální dotace podle přílohy č. 1 návrhu č.
1067/RK/19;
II. schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO 27163059 ve výši 100 000,-Kč na
podporu činnosti regionálních konzultantů pro oblast bezbariérového používání staveb v Jihočeském kraji,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. ve znění
přílohy č. 2 návrhu č. 1067/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
T: 5. 10. 2019

K bodu: Most ev.č. 40624-1 Dačice - vícepráce a méněpráce
Usnesení č. 993/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
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vícepráce a méněpráce na akci „Most ev.č. 40624-1 Dačice“ uvedené ve změnovém listu č. 2 včetně návrhu
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 návrhu č. 1084/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 2 dle důvodové zprávy a jejich příloh č. 1 a 2, návrhu č. 1084/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem firmou
Mitrenga-stavby, spol. s.r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, IČO 269 44 022, ve znění přílohy č. 2 návrhu
č. 1084/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
Mitrenga-stavby, spol. s.r.o., dle bodu I. tohoto usnesení hejtmance k podpisu.
T: do 30. 9. 2019

K bodu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Český Krumlov - vícepráce a méněpráce
Usnesení č. 994/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Oprava komunikací SFDI 2019 – okres Český Krumlov“ 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. 1090/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1, návrhu č. 1090/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 České
Budějovice, IČO 48035599, ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 1090/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
SWIETELSKY stavební s.r.o. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: do 30. 9. 2019

K bodu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Písek - vícepráce a méněpráce
Usnesení č. 995/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Oprava komunikací SFDI 2019 – okres Písek“ 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.
1091/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1, návrhu č. 1091/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 608 38 744, ve znění přílohy č. 2 návrhu č.
1091/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
STRABAG a.s., dle bodu II. tohoto usnesené hejtmance kraje k podpisu.
T: do 30. 9. 2019

K bodu: Realizace projektu „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“ - změna financování
Usnesení č. 996/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit
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usnesení č. 186/2018/ZK-14 ze dne 21. 06. 2018 ve věci realizace projektu s názvem
„Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“;
2. schválit
nové financování projektu Jihočeského kraje s názvem „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“,
s celkovými výdaji ve výši 15 300 000,00 Kč vč. DPH, a to z rozpočtu Jihočeského kraje;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: „Modernizace silnice II/156 Mánesova ulice, České Budějovice“ - vícepráce
Usnesení č. 997/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“ uvedené ve změnovém listu č. 2
včetně návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 4 a 5 návrhu č. 1136/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 2 dle důvodové zprávy a přílohy č. 4 návrhu č. 1136/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 ve výši 373 063,52 Kč bez DPH, 451 406,85 Kč vč. DPH příslušné smlouvy o dílo
uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný
závod Dopravní stavby JIH, Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599, ve znění podle
přílohy č. 5 návrhu č. 1136/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance
kraje k podpisu.

K bodu: „Zajištění úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje“ – rozšíření předmětu smlouvy - dodatek
č. 1
Usnesení č. 998/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
rozšíření předmětu smlouvy na akci „Zajištění úklidu budov Krajského úřadu Jihočeského kraje“ uvedené
ve výkazu výměr včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování úklidových služeb a „sumáře – cena
za 1 rok plnění celkem“ dle důvodové zprávy a příloh č. 1 - 3 k návrhu č. 1066/RK/19 ve výši dodatečných
služeb 424 182,91 Kč bez DPH za 1 rok plnění, které si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci;
II. schvaluje
1. výkaz výměr a „sumář – cena za 1 rok plnění celkem“ dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 k návrhu č.
1066/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 ve výši 424 182,91 Kč bez DPH za 1 rok plnění, 513 261,32 Kč vč. DPH za 1 rok
plnění příslušné smlouvy o poskytování úklidových služeb uzavřené mezi Jihočeským krajem a
zhotovitelem firmou PROMPT 2 SERVIS v.o.s. (nyní PROMPT 2 SERVIS s.r.o. – zapsáno v obchodním
rejstříku 28. 11. 2018), Školní 4, 370 04 České Budějovice (nyní Vrbenská 2082, 370 01 České
Budějovice – zapsáno v obchodním rejstříku 13. 1. 2019), IČO 62525310, ve znění podle přílohy č. 3
k návrhu č. 1066/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
PROMPT 2 SERVIS s.r.o. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.

K bodu: „Nákup stolních počítačů a notebooků (150 ks PC + 19 ks NTB)“ - vícepráce - dodatek č. 1
Usnesení č. 999/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
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vícepráce na akci „Nákup stolních počítačů a notebooků (150ks PC + 19 ks NTB)“ uvedené ve změnovém
listu č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1 ke kupní smlouvě dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 k návrhu
č. 1045/RK/19 ve výši dodatečných dodávek 64 470,00 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1045/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné kupní smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a dodavatelem firmou
M Computers s.r.o., B. Smetany 206, 380 01 Dačice, IČO 26042029, ve znění podle přílohy č. 2 k návrhu
č. 1045/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
M Computers s.r.o.. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka ‘‘IT Technologie“ - ZZS JčK
Usnesení č. 1000/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, zprávu o hodnocení a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 1086/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
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „IT Technologie“ pro část 1:
název společnosti: AUTOCONT a.s.
se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 04308697
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 1 947 200,00 Kč bez DPH, 2 356 112,00 Kč vč. DPH,
v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další účastníky
zadávacího řízení v tomto pořadí:
název společnosti: Power Systems s.r.o.
se sídlem: V luhu 754/18, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 45797633
za cenu nejvýše přípustnou 1 997 720,00 Kč bez DPH, 2 417 241,20 Kč vč. DPH,
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „IT Technologie“ pro část 2:
název společnosti: Medsol s.r.o.
se sídlem: Praha 6 - Vokovice, Lužná 591/4, PSČ 16000
IČO: 24201596
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 709 850,00 Kč bez DPH, 858 918,50 Kč vč. DPH,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „IT Technologie“ pro část 3:
název společnosti: VTR computers, s.r.o.
se sídlem: Veleslavínská, Malé náměstí 941, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí
IČO: 07524145
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 240 500,00 Kč bez DPH, 291 005,00 Kč vč. DPH,
v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další účastníky
zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: AUTOCONT a.s.
se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 04308697
za cenu nejvýše přípustnou 360 800,00 Kč bez DPH, 436 568,00 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: Medsol s.r.o.
se sídlem: Praha 6 - Vokovice, Lužná 591/4, PSČ 16000
IČO: 24201596
za cenu nejvýše přípustnou 407 576,00 Kč bez DPH, 493 166,96 Kč vč. DPH
4. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „IT Technologie“ pro část 4:
název společnosti: POINT. X, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Malátova 633/12, PSČ 15000
IČO: 41694163
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 843 968,00 Kč bez DPH, 1 021 201,00 Kč vč. DPH;

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

III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvu pro všechny části s dodavateli podle části II. usnesení,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému
a úprava tělesa silnice“
Usnesení č. 1001/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
oznámení vybraného dodavatele o neschopnosti realizovat předmět veřejné zakázky uvedené v příloze
č. 1 k návrhu č.1100 /RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení
zádržného systému a úprava tělesa silnice“, konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu,
za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení zádržného systému
a úprava tělesa silnice“ na základě práva zadavatele, vyhrazeného v zadávací dokumentaci čl. 13. odst. 1.,
protože se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, konkrétně v zadávacím
řízení nezůstal žádný účastník, proto nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, zajistit všechny
potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/123 Jistebnice, zřízení
zádržného systému a úprava tělesa silnice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Osazení svodidel s dvojitou pásnicí na silnicích II. třídy
na území Jihočeského kraje“
Usnesení č. 1002/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 1101/RK/19
na plnění veřejné zakázky s názvem „Osazení svodidel s dvojitou pásnicí na silnicích II. třídy na území
Jihočeského kraje“, 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 „Osazení svodidel s dvojitou pásnicí na silnicích II. třídy na
území Jihočeského kraje“:
název společnosti:
KASKA s.r.o.
se sídlem:
Prostřední 3, 370 04 České Budějovice
IČO:
26080966
za cenu nejvýše přípustnou 3 393 270,00 Kč bez DPH, 4 105 856,70 Kč vč. DPH;
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
a) název společnosti: BRB systém, s.r.o., odštěpný závod Česká republika
se sídlem:
Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
IČO:
06101640
za cenu nejvýše přípustnou 3 608 640,00 Kč bez DPH, 4 366 454,40 Kč vč. DPH,
b) název společnosti: SVOSTR s.r.o.
se sídlem:
Říční 3084/15, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČO:
25907913
a cenu nejvýše přípustnou 3 619 340,00 Kč bez DPH, 4 379 401,40 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 „Osazení svodidel s dvojitou pásnicí na silnicích II. třídy na území
Jihočeského kraje“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 13711-3 Stádlec“
Usnesení č. 1003/2019/RK-76
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. 1107/RK/19, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 13711-3
Stádlec“, 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. 13711-3 Stádlec“:
název společnosti:
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 8 398 468,77 Kč bez DPH, 10 162 147,21 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. 13711-3 Stádlec“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Celková oprava 12 ks výměnných nástaveb pro údržbu
komunikací“
Usnesení č. 1004/2019/RK-76
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.1108/RK/19, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Celková oprava
12 ks výměnných nástaveb pro údržbu komunikací“, konané v režimu otevřeného řízení za podmínek dle §
56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Celková oprava 12 ks výměnných nástaveb pro údržbu
komunikací“:
název společnosti:
KOBIT, spol. s r.o.
se sídlem:
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
IČO:
44792247
za cenu nejvýše přípustnou 10 850 000,00 Kč bez DPH, 13 128 500,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Celková oprava 12 ks výměnných nástaveb pro
údržbu komunikací“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Dětského
domova, Základní školy a Školní jídelny, Radenín – rekonstrukce kotelny“
Usnesení č. 1005/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
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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. 1132/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova, Základní školy
a Školní jídelny, Radenín – rekonstrukce kotelny“ 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 „Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova,
Základní školy a Školní jídelny, Radenín – rekonstrukce kotelny“:
název společnosti: Tempoterm, spol. s r.o.
se sídlem: Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4
IČO: 42726841
za cenu nejvýše přípustnou 2 344 717,58 Kč bez DPH, 2 837 108,27 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Bc. Kamilu Rosovi, DiS., řediteli Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1, IČO
70535779:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova, Základní školy
a Školní jídelny, Radenín – rekonstrukce kotelny“.

K bodu: Zadávací řízení - „Rozšíření fotovoltaického zdroje v areálu DOZP Osek“
Usnesení č. 1006/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 1124/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Rozšíření fotovoltaického zdroje v areálu
DOZP Osek“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domovu pro osoby se zdravotním postižením, Osek 1, 386 01 Strakonice,
IČO 70871795, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek
na výběr dodavatele akce „Rozšíření fotovoltaického zdroje v areálu DOZP Osek“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
2) Mgr. Jan Hájek, ředitel DOZP Osek
Zdeňka Štrosová, vedoucí ekonomicko – technického úseku DOZP Osek
3) Mgr. Pavla Doubková, vedoucí OSOV KÚ
Ing. Jana Holická, vedoucí oddělení, OSOV KÚ
4) Ing. Vojtěch Novák, OREG KÚ
Ing. Jan Basík, OVZI KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ,
2. Mgr. Janu Hájkovi, řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením, Osek 1, 386 01 Strakonice, IČO
70871795, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení - „Chlazení - klimatizace na pokojích DOZP Osek (části)“
Usnesení č. 1007/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 1125/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Chlazení – klimatizace na pokojích DOZP
Osek (části)“;
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III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domovu pro osoby se zdravotním postižením, Osek 1, 386 01 Strakonice,
IČO 70871795, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek
na výběr dodavatele akce „Chlazení – klimatizace na pokojích DOZP Osek (části)“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
2) Mgr. Jan Hájek, ředitel DOZP Osek
Zdeňka Štrosová, vedoucí ekonomicko – technického úseku DOZP Osek
3) Mgr. Pavla Doubková, vedoucí OSOV KÚ
Ing. Jana Holická, vedoucí oddělení, OSOV KÚ
4) Ing. Vojtěch Novák, OREG KÚ
Ing. Jan Basík, OVZI KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ,
2. Mgr. Janu Hájkovi, řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením, Osek 1, 386 01 Strakonice, IČO
70871795, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Revokace usnesení č. 885/2019/RK-72 ze dne 18. 7. 2019 - Zadávací řízení - veřejná zakázka
„Obnova rámcové licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement včetně souvisejících služeb“
Usnesení č. 1008/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 885/2019/RK-72 ze dne 18. 7. 2019 k Zadávací řízení - veřejná zakázka „Obnova rámcové
licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement včetně souvisejících služeb“;
II. 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. 1119/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;
III. 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“;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím OVZI a OINF provedení
zadávacího řízení.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Bezešvá a prostorově určená mapa Jihočeského kraje složená z
Císařských povinných otisků stabilního katastru“
Usnesení č. 1009/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 1011/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby
„Bezešvá a prostorově určená mapa Jihočeského kraje složená z Císařských povinných otisků stabilního
katastru“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídky uvedený v příloze č. 4 k návrhu
č. 1011/RK/19;
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III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele akce „Bezešvá a prostorově určená mapa Jihočeského kraje složená
z Císařských povinných otisků stabilního katastru“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu
č. 1011/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2) Ing. Romana Vačkářová, OREG
Ing. Martina Maříková, OREG
3) Ing. Miroslav Kučera, OINF
Ing. František Beránek, OINF
4) Mgr. Tomáš Pokorný, OINF
Bc. Aleš Velek, DiS., OINF
5) Ing. Milan Vlášek, OZZL
RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D., OZZL
6) Mgr. Patrik Červák, OKPP
Mgr. František Chrastina, OKPP
7) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, 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 „Chlazení v budovách KÚ Jihočeského kraje“
Usnesení č. 1010/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 1103/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Chlazení v budovách KÚ Jihočeského kraje“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Chlazení v budovách KÚ Jihočeského kraje“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 1103/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje
2) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky kraje
3) Ing. Bc. Jiří Fidler, vedoucí odboru OHMS KÚ
Anna Miškeiová, OHMS KÚ
4) Bc. Alena Frdlíková, OVZI KÚ
Petra Řimnáčová, OVZI KÚ
5) Ing. Jan Basík, OVZI KÚ
Ing. Tereza Nováková, OVZI KÚ
6) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Irena Štěpánková, OVZI
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce vytápění v objektu SPV Pod Kamenem 179“
(SOSZ a SOU Český Krumlov)
Usnesení č. 1011/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 1118/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce vytápění v
objektu SPV Pod Kamenem 179";
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov,
Tavírna 342, IČO 60821221, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a
hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Rekonstrukce vytápění v objektu SPV Pod Kamenem 179" v tomto
složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Martina Kokořová, ředitelka školy
Mgr. Miroslav Grabec, zástupce ředitelky školy
3) Pavel Postl, vedoucí OP SPV školy
Ing. Marcela Dominová, zástupce ředitelky školy
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení školství, OŠMT KÚ
5) Irena Štěpánková, OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ,
2. Mgr. Martině Kokořové, ředitelce Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště,
Český Krumlov, Tavírna 342, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Přistoupení ke smlouvě o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na pořizování produktů
Oracle
Usnesení č. 1012/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace o Smlouvě o centralizovaném zadávání veřejných zakázek na pořizování produktů Oracle
uvedené v důvodové zprávě návrhu č. 1126/RK/19;
II. schvaluje
uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání dle přílohy č. 1 návrhu č. 1126/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 1013/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2019, dle
přílohy č. 1 návrhu číslo 1027/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční
dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2019, v celkové výši
3 000 000 Kč dle přílohy návrhu číslo 1027/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
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Termín: 19.9.2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy,
mládeže a sportu, 2. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 1014/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 2. výzva pro rok 2019, dle
přílohy č. 1 návrhu č. 989/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. přesun nevyčerpaných finančních prostředků z alokace 1. výzvy pro rok 2019 Dotačního programu
Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu ve výši
120 000 Kč do alokace 2. výzvy Dotačního programu Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci
Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu pro rok 2019,
2. poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského
kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 2. výzva pro rok 2019, v celkové výši 1 080 000 Kč dle příloh návrhu
č. 989/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 2.
výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 1015/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1072/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2019, v celkové výši 2 390 837 Kč dle příloh
návrhu č. 1072/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního
sportu, 2. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 1016/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 2. výzva pro rok 2019, dle přílohy č. 1
návrhu č. 1099/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 2. výzva pro rok 2019, v celkové výši 2 500 000 Kč
dle příloh návrhu č. 1099/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 19. 9. 2019
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K bodu: Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení č. 1017/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace města Vlachovo Březí, náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí, IČO
00250821, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava MK ul. Holečkova p. č. 461/26 k. ú. Vlachovo
Březí“, reg. č. 459-01-018/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí
místních komunikací, 1. výzva pro rok 2019,
2. žádost příjemce dotace obce Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví, IČO
00245828, o převedení poskytnuté dotace na realizaci projektu „Pořízení chytré solární lavičky“, reg. č. 46101-10/2019, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí, 1 výzva pro rok
2019, z neinvestičního charakteru na investiční,
3. žádost příjemce dotace Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou, Tyršova 26, 375 01, IČO
70946388, o úpravu položky rozpočtu projektu „Rozšíření venkovního sportoviště MěDDM“, reg. č. 416-03017, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019,
4. žádost příjemce dotace města Mirotice, Náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirotice, IČO 00249840,
o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice“, reg. č. 434-02-019/19,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury,
1. výzva pro rok 2019,
5. žádost příjemce dotace obce Břehov, Břehov 20, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00581208,
o prodloužení termínu realizace projektu „Obec Břehov - územní plán“, reg. č. 425-01-009/17, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje, 2. výzva pro rok 2017,
6. žádost příjemce dotace města Horní Planá, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá, IČO 00245895,
o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava 3 antukových kurtů v Horní Plané“, reg. č. 416-01-003,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019,
7. žádost příjemce dotace TJ Meteor České Budějovice z. s., Jana Kollára 2316/27, 370 07 České
Budějovice, IČO 48199834, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení
a šaten“, reg. č. 416-02-074, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva
pro rok 2019,
8. žádost příjemce dotace LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s., Vltavské nábř. 930/1, 370 05 České Budějovice,
IČO 47236957, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce povrchu stávajícího nevyhovujícího
asfaltového tenisového kurtu“, reg. č. 416-01-036, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
sportu, 1. výzva pro rok 2019,
9. žádost příjemce dotace TJ Jiskra Týn nad Vltavou z. s., Táborská 810, 375 01 Týn nad Vltavou,
IČO 60072245, o změnu rozpočtu projektu „Rekonstrukce volejbalového kurtu“, reg. č. 416-01-030, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019,
10. žádost příjemce dotace SK Meťák z. s., A. Krejčího 804/10, 370 07 České Budějovice, IČO 27046672,
o prodloužení termínu realizace projektu „Výměna podlahy v hale“, reg. č. 416-01-023, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019,
11. žádost příjemce dotace FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s., Sportovní areál Soukeník 66, 391 02
Sezimovo Ústí, IČO 47267771, o změnu rozpočtu projektu „Rekonstrukce a oprava šatny ve sportovním
areálu Soukeník“, reg. č. 416-02-060, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu,
1. výzva pro rok 2019,
12. žádost příjemce dotace obce Skalice, Skalice 48, 392 01 Skalice, IČO 00252867, o prodloužení termínu
realizace projektu „Územní plán Skalice“, reg. č. 425-01-013/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2017,
13. žádost příjemce dotace Aeroklub České Budějovice, z.s., Hosín 109, 373 41 Hosín, IČO 00513121,
o změnu způsobu a prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce venkovního sociálního zařízení“,
reg. č. 416-02-075, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019,
14. žádost příjemce dotace obce Studená, Náměstí Sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 Studená,
IČO 00247545, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Studená“, reg. č. 425-01-011/17,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí
Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2017;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
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1. zrušit schválení poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč obci Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382
23 Černá v Pošumaví, IČO 00245828, na realizaci projektu „Pořízení chytré solární lavičky“, reg. č. 461-0110/2019, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí, 1 výzva pro rok
2019 v rámci usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 171/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019;
2. schválit
a) žádost příjemce dotace města Vlachovo Březí, náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí, IČO
00250821, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava MK ul. Holečkova p. č. 461/26 k. ú. Vlachovo
Březí“, reg. č. 459-01-018/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí
místních komunikací, 1. výzva pro rok 2019, a to 31. 12. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 31.
12. 2019,
b) poskytnutí dotace obci Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví, IČO
00245828, ve výši 111 804 Kč na realizaci projektu „Pořízení chytré solární lavičky“, reg. č. 461-01-10/2019,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí, 1 výzva pro rok 2019, a
žádost příjemce dotace obce Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví, IČO
00245828, o převedení poskytnuté dotace na realizaci projektu „Pořízení chytré solární lavičky“, reg. č. 46101-10/2019, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí, 1 výzva pro rok
2019, a to z neinvestičního charakteru na investiční,
c) žádost příjemce dotace Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou, Tyršova 26, 375 01 Týn nad
Vltavou, IČO 70946388, o úpravu položky rozpočtu reg. č. 416-03-017, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019, a to změnu položky rozpočtu umělá dopadová
plocha na 2 workoutové prvky,
d) žádost příjemce dotace města Mirotice, Náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirotice, IČO 00249840,
o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice, reg. č. 434-02-019/19,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury,
1. výzva pro rok 2019, a to do 30. 9. 2020 s termínem zaslání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu do
15. 10. 2020,
e) žádost příjemce dotace obce Břehov, Břehov 20, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00581208,
o prodloužení termínu realizace projektu „Obec Břehov - územní plán“, reg. č. 425-01-009/17, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje, 2. výzva pro rok 2017, a to do 31. 12. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2021,
f) žádost příjemce dotace města Horní Planá, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá, IČO 00245895,
o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava 3 antukových kurtů v Horní Plané“, reg. č. 416-01-003,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019, a to do 31. 12. 2020
s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2021,
g) žádost příjemce dotace TJ Meteor České Budějovice z. s., Jana Kollára 2316/27, 370 07 České
Budějovice, IČO 48199834, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení
a šaten“, reg. č. 416-02-074, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva
pro rok 2019, a to do 30. 4. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 5. 2020,
h) žádost příjemce dotace LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s., Vltavské nábř. 930/1, 370 05 České Budějovice,
IČO 47236957, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce povrchu stávajícího nevyhovujícího
asfaltového tenisového kurtu“, reg. č. 416-01-036, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
sportu, 1. výzva pro rok 2019, a to do 31. 8. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 9. 2020,
ch) žádost příjemce dotace TJ Jiskra Týn nad Vltavou z. s., Táborská 810, 375 01 Týn nad Vltavou,
IČO 60072245, o změnu rozpočtu projektu „Rekonstrukce volejbalového kurtu“, reg. č. 416-01-030, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019,
i) žádost příjemce dotace SK Meťák z. s., A. Krejčího 804/10, 370 07 České Budějovice, IČO 27046672,
o prodloužení termínu realizace projektu „Výměna podlahy v hale“, reg. č. 416-01-023, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019, a to do 30. 6. 2020 s termínem podání
závěrečné zprávy do 15. 7. 2020,
j) žádost příjemce dotace FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z. s., Sportovní areál Soukeník 66, 391 02
Sezimovo Ústí, IČO 47267771, o změnu rozpočtu projektu „Rekonstrukce a oprava šatny ve sportovním
areálu Soukeník“, reg. č. 416-02-060, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu,
1. výzva pro rok 2019,
k) žádost příjemce dotace obce Skalice, Skalice 48, 392 01 Skalice, IČO 00252867, o prodloužení termínu
realizace projektu „Územní plán Skalice“, reg. č. 425-01-013/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2017, a to
do 31. 12. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2021,
l) žádost příjemce dotace Aeroklub České Budějovice, z.s., Hosín 109, 373 41 Hosín, IČO 00513121,
o změnu způsobu a prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce venkovního sociálního zařízení“,
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reg. č. 416-02-075, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019,
a to do 30. 6. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2020,
m) žádost příjemce dotace obce Studená, Náměstí Sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 Studená,
IČO 00247545, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Studená“, reg. č. 425-01-011/17,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí
Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2017, a to do 31. 7. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy
do 15. 8. 2021;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2019 - 3. část
Usnesení č. 1018/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádosti o dotace ve výši 5 056 800,00 Kč na kofinancování akcí k zahájení v roce 2019 v rámci dotačního
programu Ministerstva zemědělství České republiky 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dotaci ve výši 561 100,00 Kč na kofinancování akce „Vodňany – ČOV pro místní část Radčice“ pro město
Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČO 00251984,
2. dotaci ve výši 779 900,00 Kč na kofinancování akce „Jetětice – čistírna odpadních vod“ pro obec Jetětice,
Jetětice 122, 398 48 Jetětice, IČO 00249734,
3. dotaci ve výši 3 715 800,00 Kč na kofinancování akce „Kanalizace a ĆOV v osadách Jankov
a Holašovice“ pro obec Jankov, Jankov 46, 373 84 Dubné, IČO 00245020,
4. vzor Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu
MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje návrh dotací a vzor smlouvy
k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Žádost o snížení výše dotace pro obec Přešťovice v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
Usnesení č. 1019/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Přešťovice, Přešťovice 36, 386 01 Strakonice, IČO 00251704, o snížení výše
poskytnuté dotace na realizaci akce „Obec Přešťovice – Vodovod Kbelnice - Slatina“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit žádost příjemce dotace obce Přešťovice, Přešťovice 36, 386 01 Strakonice, IČO
00251704, o snížení výše poskytnuté dotace o daň z přidané hodnoty (DPH) na realizaci akce „Obec
Přešťovice – Vodovod Kbelnice - Slatina“, a to na částku 1 164 000,00 Kč;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Revokace usnesení č. 270/2016/ZK-24 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU, Kaplice
Usnesení č. 1020/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
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zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 270/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016 ve věci „Realizace projektu předkládaného do IROP
a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, SOŠE a SOU, Kaplice“,
2. schválit
a) realizaci projektu „Modernizace odborných učeben v budově školy SOŠE a SOU, Kaplice“ (žadatel:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86) a podání žádosti o podporu do
Integrovaného regionálního operačního programu s celkovými výdaji ve výši 5 000 000 Kč, z toho
s celkovými způsobilými výdaji ve výši 5 000 000 Kč,
b) kofinancování projektu „Modernizace odborných učeben v budově školy SOŠE a SOU, Kaplice“
Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 500 000 Kč, s podmínkou
přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1114/RK/19,
c) předfinancování projektu „Modernizace odborných učeben v budově školy SOŠE a SOU, Kaplice“
Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 4 500 000 Kč, s podmínkou
přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1114/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Revokace usnesení č. 223/2017/ZK-7 realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Gymnázium Vimperk
Usnesení č. 1021/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 223/2017/ZK-7 ze dne 22. 6. 2017 ve věci „Realizace projektu předkládaného do OP ŽP
a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Gymnázium
a SOŠe Vimperk“,
2. schválit
a) realizaci projektu „5.1a Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia a Střední odborné školy
ekonomické, Vimperk“ (žadatel: Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69) z Operačního
programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 12 505 829,28 Kč, z toho s celkovými způsobilými
výdaji ve výši 7 375 724,00 Kč,
b) realizaci projektu „5.1b Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia a Střední odborné školy
ekonomické, Vimperk“ (žadatel: Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69) z Operačního
programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 5 145 230,52 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji
ve výši 4 202 330,00 Kč,
c) kofinancování projektu „5.1a Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia a Střední odborné školy
ekonomické, Vimperk“ Jihočeským krajem ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu,
tj. 4 425 434,40 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na
základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1111/RK/19,
d) kofinancování projektu „5.1b Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia a Střední odborné školy
ekonomické, Vimperk“ Jihočeským krajem ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu,
tj. 1 260 699,01 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na
základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 návrhu č. 1111/RK/19,
e) financování nezpůsobilých výdajů projektu „5.1a Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia
a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk“ Jihočeským krajem v celkové výši 3 170 966,07 Kč,
s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1111/RK/19,
f) financování nezpůsobilých výdajů projektu „5.1b Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia
a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk“ Jihočeským krajem v celkové výši 942 900,52 Kč,
s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 2 návrhu č. 1111/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 19. 9. 2019
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K bodu: Revokace usnesení č. 222/2017/ZK-7 realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU J. Hradec
Usnesení č. 1022/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 222/2017/ZK-7 ze dne 22. 6. 2017 ve věci „Realizace projektu předkládaného do OP ŽP
a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SOŠ a SOU
J. Hradec“,
2. schválit
a) realizaci projektu „5.1a - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec“ (žadatel: Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/3) z Operačního programu
Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 9 355 624,52 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši
5 807 597,00 Kč,
b) realizaci projektu „5.1b - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec“ (žadatel: Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/3) z Operačního programu
Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 1 621 990,48 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši
1 186 574,00 Kč,
c) kofinancování projektu „5.1a - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec“ Jihočeským
krajem ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 903 798,50 Kč, s podmínkou přidělení
dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle
přílohy č. 1 návrhu č. 1110/RK/19,
d) kofinancování projektu „5.1b - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec“ Jihočeským
krajem ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 355 972,20 Kč, s podmínkou přidělení
dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle
přílohy č. 2 návrhu č. 1110/RK/19,
e) financování nezpůsobilých výdajů projektu „5.1a - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův
Hradec“ Jihočeským krajem v celkové výši 3 548 027,52 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního
programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1110/RK/19,
f) financování nezpůsobilých výdajů projektu „5.1b - Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův
Hradec“ Jihočeským krajem v celkové výši 435 416,48 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního
programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 návrhu
č. 1110/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých
výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - ZŠ Vodňany
Usnesení č. 1023/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Vodňany“ (žadatel: Základní škola, Vodňany, nám.
5. května 104) z Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 9 500 000 Kč, z toho
s celkovými způsobilými výdaji ve výši 8 500 000 Kč,
b) kofinancování projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Vodňany“ Jihočeským krajem ve výši 60 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 5 100 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního
programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1115/RK/19,
c) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Vodňany“ Jihočeským
krajem v celkové výši 1 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1115/RK/19;
II. ukládá
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Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 19. 9. 2019
K bodu: Realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu
Jihočeského kraje - Gymnázium Dačice
Usnesení č. 1024/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) realizaci projektu „Vybudování laboratoře biologie a chemie vč. kabinetu“ (žadatel: Gymnázium, Dačice,
Boženy Němcové 213) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu
s celkovými výdaji ve výši 2 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 2 000 000 Kč,
b) kofinancování projektu „Vybudování laboratoře biologie a chemie vč. kabinetu“ Jihočeským krajem ve výši
10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 200 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu č. 1113/RK/19,
c) předfinancování projektu „Vybudování laboratoře biologie a chemie vč. kabinetu“ Jihočeským krajem ve
výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1 800 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu
dle přílohy č. 1 návrhu č. 1113/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Rozpočet školství - třetí úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení č. 1025/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2019 jednotlivým
školám a školským zařízením zřizovaných krajem a obcemi, v rámci výkonu přenesené působnosti dané
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 1068/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství
Jihočeského kraje na rok 2019 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaných krajem a obcemi
Jihočeského kraje, v rámci výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, v souladu s § 161 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení úpravy rozpisu rozpočtu přímých
výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2019 jednotlivým školám a školským zařízením
zřizovaných krajem a obcemi Jihočeského kraje,
2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na jednání zastupitelstva kraje.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 1026/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného vztahu ke zřizované organizaci pro:
1. Střední školu obchodu, služeb a řemesel a Jazykovou školu s právem státní jazykové
zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, IČO 75050099, ve výši 900 000 Kč,
2. Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69, IČO 72982, ve výši 1 183 000 Kč,
3. Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou, České Budějovice, Dukelská 13, IČO 60075970,
ve výši 400 000 Kč, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1073/RK/19.
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K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 1027/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Vyšší odbornou školu a Střední školu,
Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421, ve výši 1 000 000 Kč, v souladu s důvodovou
zprávou návrhu č. 1074/RK/19.

K bodu: Odpis pohledávky
Usnesení č. 1028/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
vzdání se práva a prominutí pohledávky pro Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22, IČO 60075902,
(dále jen škola), ve výši 134 200 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1075/RK/19.

K bodu: Nabytí peněžního daru
Usnesení č. 1029/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
s nabytím peněžního daru v hodnotě 250 000 Kč na pořízení majetku do vlastnictví zřizovatele pro Střední
školu elektrotechnickou, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537,
IČO 00513156, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1076/RK/19.

K bodu: Žádosti o poskytnutí individuální dotace a daru z oblasti školství, mládeže a sportu
Usnesení č. 1030/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádosti o poskytnutí individuální dotace a peněžitého daru z rozpočtu Jihočeského kraje uvedené
v důvodové zprávě návrhu č. 1005/RK/19;
II. souhlasí
s poskytnutím individuální dotace na akci „Mistrovství světa v hokejbalu 2020 kategorie Masters - dotace na
úhradu pronájmu a služeb v Budvar Aréně v Českých Budějovicích“ žadateli Regionální svaz hokejbalu pro
Jihočeský kraj, Branišovská 581/36, 370 05 České Budějovice, IČO 22769145, z rozpočtu Jihočeského kraje
v roce 2020 ve výši 100 000 Kč za předpokladu schválení rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2020;
III. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje žadateli:
1. SK DNF z.s., Modřanská 1151/53, 147 00 Praha 4, IČO 22850040, na realizaci akce „Lipenský
půlmaraton 2019“, v požadované výši 70 000 Kč,
2. SK DNF z.s., Modřanská 1151/53, 147 00 Praha 4, IČO 22850040, na realizaci akce „Team Running
Challenge Lipno 2019“, v požadované výši 70 000 Kč;
IV. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. neschválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje žadateli HC LVI 2009 z.s.,
E. Rošického 1756, 370 05 České Budějovice, IČO 04964446, na realizaci projektu „Výchova dětí
a mládeže, které HC Lvi 2009 vede ke sportu konkrétně k hokeji“, v požadované výši 929 600 Kč, termín
dosažení účelu dotace 31. 12. 2019,
2. schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 78/2019/ZK-20 ze dne
11. 4. 2019 s žadateli;
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a) Šachový klub QCC České Budějovice, z.s., dr. Tůmy 1601/5, 370 01 České Budějovice, IČO 27006794,
ve výši 110 000 Kč z požadované částky 195 000 Kč, na realizaci projektu „První ligy a MČR
dospělých“, termín dosažení účelu dotace 31. 5. 2020,
b) Žraloci Ledenice z.s., Na Oborách 627, 373 11 Ledenice, IČO 22727477, na realizaci akce „Mistrovství
Evropy mužů v softballu 2020“, ve výši 200 000 Kč z požadované částky 490 000 Kč, termín dosažení účelu
dotace 30. 6. 2020, a uvolnění prostředků z rozpočtové rezervy kraje na vyplacení individuální dotace,
c) SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., Střelecký ostrov 3, 370 01 České Budějovice, IČO
47234199, ve výši 50% celkových prokázaných uznatelných výdajů, max. však do výše 3 000 000 Kč, na
„Vypracování kompletní projektové dokumentace na výstavbu Sportovního centra mládeže Složiště“, termín
dosažení účelu dotace 31. 12. 2020, a uvolnění prostředků z rozpočtové rezervy kraje na vyplacení
individuální dotace,
d) Volejbalový klub České Budějovice, z.s., Stromovka 1216/12, 370 01 České Budějovice, IČO 60074205,
na realizaci projektu „VK Jihostroj České Budějovice – účast v CEV Champions Legue 2019/2020“, ve výši
165 000 Kč z požadované částky 1 500 000 Kč (maximálně však do výše nevyčerpaného limitu podpory de
minimis), termín dosažení účelu dotace 30. 5. 2020,
3. schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 250 000 Kč žadateli SK Dynamo České Budějovice, a.s.,
Střelecký ostrov 27/3, 370 01 České Budějovice, IČO 25187791, jako výraz ocenění za vynikající sportovní
reprezentaci Jihočeského kraje v podobě umístění na 1. místě Fortuna: Národní ligy v sezoně 2018/2019
a darovací smlouvu ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 1005/RK/19;
V. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci
části II. a III. usnesení a informovat žadatele o výsledku projednání jejich žádostí radou kraje,
2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu
s částí IV. usnesení.

K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení č. 1031/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dva dodatky zřizovací listiny Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, IČO 71294775, kterými se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 1055/RK/19,
2. dodatek zřizovací listiny Střední zemědělské školy, Písek, Čelakovského 200, IČO 60869054, kterým se
mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 2 návrhu č. 1055/RK/19,
3. dodatek zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Střední školy, Centra odborné přípravy, Sezimovo Ústí,
Budějovická 421, IČO 12907731, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele,
který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 3 návrhu č. 1055/RK/19,
4. dodatek zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí T. G.
Masaryka 788, IČO 60064781, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele,
který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 4 návrhu č. 1055/RK/19,
5. dodatek zřizovací listiny Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská
688, IČO 00510912, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 5 návrhu č. 1055/RK/19,
6. dodatek zřizovací listiny Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59, IČO 00582336,
kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření“ dle přílohy č. 6 návrhu č. 1055/RK/19,
7. dodatek zřizovací listiny Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1, IČO 70535779,
kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření“ dle přílohy č. 7 návrhu č. 1055/RK/19,
8. změnu sídla příspěvkové organizace Střední průmyslové školy strojní a stavební, Tábor, Komenského
1670, IČO 60061863,
9. dodatek zřizovací listiny Střední průmyslové školy strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, IČO
60061863, kterým se ruší platné znění Článku 2 „Název a sídlo organizace“ a nahrazuje se novým zněním
dle přílohy č. 8 návrhu č. 1055/RK/19,
10. změnu hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti příspěvkové organizace Střední školy
obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874,
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11. dodatek zřizovací listiny Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874, kterým se
ruší platné znění Článku 3 „Hlavní účel a předmět činnosti“ a nahrazuje se novým zněním dle přílohy č. 9
návrhu č. 1055/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Personální záležitosti školství - návrh na změnu výše odměny
Usnesení č. 1032/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
upravuje
neveřejnou přílohu k návrhu č. 765/RK/19, která byla schválena dne 6. 6. 2019 usnesením Rady
Jihočeského kraje č. 721/2019/RK-69 ohledně změny výše odměny řediteli Gymnázia Vítězslava Nováka,
Jindřichův Hradec, Husova 333, IČO 60816767, dle důvodové zprávy návrhu č. 1080/RK/19.

K bodu: Změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu
Usnesení č. 1033/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
posouzení a vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
k návrhům na změny v rejstříku škol a školských zařízení dle § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), v platném znění předložené v mimořádném termínu;
II. schvaluje
změny údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 10. 2019 u právnických osob:
1. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3, IČO 60061863
a) zápis místa vzdělávání u školního klubu na adrese B. Němcové 585/54, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice,
b) výmaz místa vzdělávání u školní družiny na adrese B. Němcové 585/54, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice,
c) zvýšení kapacity školního klubu ze stávajících 10 na 30 žáků,
2. Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny, IČO 60076534
- zápis místa vzdělávání na adrese Husova 548, 374 01 Trhové Sviny
3. Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, IČO 60075856
a) zápis místa vzdělávání u střední školy na adrese Na Bydžově 2572, 390 01 Tábor,
b) zápis místa školských služeb u školní jídelny-výdejny na adrese Na Bydžově 2572, 390 01 Tábor,
4. Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor,
Bydlinského 2474, IČO 75050099
a) výmaz místa vzdělávání u střední školy na adrese Na Bydžově 2572, 390 01 Tábor
b) výmaz místa vzdělávání u jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky na adrese Na Bydžově 2572,
390 01 Tábor
c) výmaz školní jídelny-vývařovny na adrese Na Bydžově 2572, 390 01 Tábor,
5. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86, IČO 00511382
- zvýšení kapacity školní jídelny ze stávajících 1250 na 1400 stravovaných;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit administraci žádostí škol o změny v rejstříku
škol a školských zařízení v mimořádném termínu.
T: 31. 10. 2019

K bodu: Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních
služeb pro rok 2019
Usnesení č. 1034/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
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1. návrhy na rozdělení finančních prostředků určených k dofinancování v rámci dotačního řízení
pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2019 dle návrhů Dotační komise uvedených v příloze 2 návrhu
č. 1116/RK/19,
2. návrh Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace uvedený v příloze 3 návrhu č. 1116/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí dotací dle návrhů Dotační komise na rozdělení finančních prostředků určených k dofinancování
v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2019 uvedených v příloze 2 návrhu
č. 1116/RK/19 a uzavření Dodatků ke Smlouvě o poskytnutí dotace,
2. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy 3 návrhu č. 1116/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání
1. návrhy na rozdělení finančních prostředků určených k dofinancování v rámci dotačního řízení
pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2019 doporučených Dotační komisí,
2. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Investiční příspěvek - město Písek
Usnesení č. 1035/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost města Písek o investiční příspěvek ve výši 5 mil. Kč na akci „Nástupní prostor – Nemocnice Písek“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí investičního příspěvku městu Písek ve výši 5 mil. Kč na akci
„Nástupní prostor – Nemocnice Písek“;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh dle části II. usnesení na jednání
zastupitelstva kraje.
T.: 19. 9. 2019

K bodu: Změna Metodiky dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“
Usnesení č. 1036/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
změnu Metodiky dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ a jejích příloh
dle přílohy 1 návrhu č. 1079/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Metodiky dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském
kraji V“ a jejích příloh dle přílohy 1 návrhu č. 1079/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Vzor dodatku k Pověření - služby v rámci tzv. individuálního projektu
Usnesení č. 1037/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
se zněním vzoru dodatku k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského
zájmu, podpořené v rámci tzv. individuálního projektu, dle přílohy návrhu č. 1085/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vzor dodatku k Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu, podpořené v rámci tzv. individuálního projektu, dle přílohy návrhu č. 1085/RK/19;
III. ukládá
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Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit vzor dodatku k Pověření Jihočeského kraje
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu podpořené v rámci tzv. individuálního projektu
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Investiční záměr Centra BAZALKA, o. p. s. – výzva č. 82 IROP
Usnesení č. 1038/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace o výzvě č. 82 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“ vyhlašované v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dle návrhu č. 1134/RK/19;
II. vyjadřuje
úmysl předložit zastupitelstvu kraje doporučení schválit zařazení sociální služby domovy pro osoby se
zdravotním postižením poskytovatele Centrum BAZALKA, o.p.s., U Jeslí 198/13, 370 01 České Budějovice,
IČO 26064073, do krajské sítě sociálních služeb, včetně doporučení pověřit službu závazkem veřejné služby
v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 po splnění všech podmínek dle
aktuálně platných Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.

K bodu: Měření dopravní zátěže v souvislosti se zpoplatněním I/20 a I/22 - poziční zpráva
Usnesení č. 1039/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o způsobu zajištění měření dopravní zátěže v souvislosti se zpoplatněním I/20 a I/22 uvedenou
v důvodové zprávě návrhu č. 1089/RK/19;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členovi rady kraje, předložit zprávu o průběhu a vyhodnocení měření dopravní zátěže
v souvislosti se zpoplatněním I/20 a I/22.
T: 31. 12. 2020

K bodu: Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje –
aktualizace 2019
Usnesení č. 1040/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území
Jihočeského kraje – aktualizace 2019, uvedený v příloze návrhu č. 760/RK/19;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členovi rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje Program investiční výstavby a oprav
na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2019, uvedený v příloze návrhu
č. 760/RK/19 k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje (mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2019
Usnesení č. 1041/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) – aktualizace 2019, uvedený v příloze návrhu
č. 759/RK/19;
II. ukládá
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Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje Program investiční výstavby a oprav na
silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) – aktualizace
2019, uvedený v příloze návrhu č. 759/RK/19 k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci
Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2019
Usnesení č. 1042/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2019, uvedený v příloze návrhu
č. 761/RK/19;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členovi rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje Program opatření na silnicích II. a III.
třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu –
aktualizace 2019, uvedený v příloze návrhu č. 761/RK/19 k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 - aktualizace č. 1
Usnesení č. 1043/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
aktualizaci č. 1 rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 dle přílohy
návrhu č. 1097/RK/19.

K bodu: Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2018
Usnesení č. 1044/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vyúčtování prokazatelné ztráty:
1. ve veřejné linkové dopravě za rok 2018 uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 1047/RK/19,
2. ve veřejné osobní drážní dopravě za rok 2018 uvedené v příloze č. 2 návrhu č. 1047/RK/19;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrhy uvedené v části I. tohoto usnesení ke schválení do
zastupitelstva kraje.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. – rozhodnutí o uzavření smluvního vztahu
Usnesení č. 1045/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
návrh Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy na tratích č. 228 a 229 s dopravcem Jindřichohradecké místní
dráhy a.s., IČO 62509870, ve znění uvedeném v příloze č. 4 návrhu č. 1102/RK/19;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh uvedený v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.
T: 19. 9. 2019
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K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení
Usnesení č. 1046/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. záměr darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 815/6 o výměře 10 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 815/7 o výměře 34 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 815/8 o výměře 317 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a č. 815/9 o výměře 139 m2, ostatní plocha, zeleň, oddělených na základě
geometrického plánu č. 1112 – 72/2019 ze dne 26. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 815/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 716 pro obec a k. ú. Ševětín
Městysi Ševětín, IČO 245500, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Městys Ševětín,
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Městys Ševětín
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1807 o výměře 161 m 2, ostatní plocha, neplodná půda, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 36 pro obec Nová Pec a k. ú. Pěkná Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 65993390, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
c)
stavby silnice III/1563a v délce 1,024 km od km 0,000 (UB 3222A057) do km 1,024 (UB 322A127) v k. ú.
Nová Ves u Českých Budějovic včetně pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 505/42 o výměře 96 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 505/45 o výměře 122 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 507/61 o výměře 80 m 2, trvalý
travní porost, č. 550/3 o výměře 42 m2, ostatní plocha, neplodná půda, č. 552/7 o výměře 82 m2, ostatní
plocha, manipulační plocha, č. 871/7 o výměře 5694 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 871/12 o výměře 46 m 2,
ostatní plocha, silnice, č. 871/13 o výměře 4835 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 871/14 o výměře 45 m2,
ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 309 pro obec Nová Ves a k. ú. Nová Ves
u Českých Budějovic Obci Nová Ves, IČO 581810, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Nová Ves a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje
využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl
nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny
zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
d)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1348/4 o výměře 1737 m2, lesní pozemek, oddělené na základě
geometrického plánu č. 125 – 77/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1348/1, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 77 pro obec Číměř a k. ú. Dobrá Voda u Číměře ČR – Lesům
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
IČO 42196451, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí ČR – Lesy České republiky, s. p.,
2. záměr vzájemného darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1590/9 o výměře 2067 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1597/24
o výměře 2958 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1597/26 o výměře 959 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1623/3
o výměře 766 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1623/4 o výměře 11 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 1623/5
o výměře 78 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 237 pro obec a k. ú.
Strážkovice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 657/27 o výměře 2137 m2, orná půda, č. 657/29 o výměře 5 m2, orná půda, č. 657/30 o výměře 153 m 2,
orná půda, č. 941/50 o výměře 62 m 2, orná půda, č. 941/54 o výměře 110 m 2, orná půda, č. 965/32 o výměře
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26 m2, trvalý travní porost, č. 1591/24 o výměře 267 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1615/44
o výměře 80 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú.
Strážkovice v dosavadním vlastnictví Obce Strážkovice, IČO 245461, kdy poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2708/16 o výměře 218 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 456 – 14/2019 ze dne 12. 7. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2708/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 242 pro obec
a k. ú. Plavsko, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2736/46 o výměře 24 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 456 – 14/2019 ze dne 12. 7. 2019 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 2736/20, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 242
pro obec a k. ú. Plavsko a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2713/2 o výměře 5963 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace a č. 2713/3 o výměře 83 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených
na základě geometrického plánu č. 457 – 15/2019 ze dne 25. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2713, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 242 pro obec a k. ú.
Plavsko v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1214/2
o výměře 94 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 457 – 15/2019 ze dne
25. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1214, ostatní plocha, pohřebiště, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Plavsko, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1272/4
o výměře 300 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 457 – 15/2019
ze dne 25. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1272/1, orná půda, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Plavsko a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1778/4
o výměře 1037 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 457 – 15/2019
ze dne 25. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1778/3, orná půda, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Plavsko v dosavadním vlastnictví Obce Plavsko, IČO 512699,
kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2041/75 o výměře 657 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 2041/76 o výměře 946 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického
plánu č. 190 – 73/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2041/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 112 pro obec a k. ú. Ponědraž v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2041/2 o výměře 3 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2041/3
o výměře 5 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2041/62 o výměře 5 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2041/63
o výměře 116 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2042/1 o výměře 36 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2042/2
o výměře 158 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2042/3 o výměře 15 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2042/4
o výměře 279 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú.
Ponědraž, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 2041/64 o výměře 45 m2, ostatní plocha, silnice,
oddělenou na základě geometrického plánu č. 190 – 73/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2041/64, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Ponědraž
a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 2041/77 o výměře 11 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou
na základě geometrického plánu č. 190 – 73/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2041/65,
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Ponědraž
v dosavadním vlastnictví Obce Ponědraž, IČO 666505, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí obě smluvní strany solidárně,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 773/4 o výměře 342 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 773/5
o výměře 43 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 773/6 o výměře 190 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
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oddělených na základě geometrického plánu č. 141 – 65/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 773/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 47 pro obec Číměř a k. ú. Bílá
u Sedla, dílu „a“ o výměře 1 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 143 – 71/2019 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 2200, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 47
pro obec Číměř a k. ú. Bílá u Sedla, dílu „b“ o výměře 1 m 2, odděleného na základě geometrického plánu
č. 143 – 71/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2005, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 47 pro obec Číměř a k. ú. Bílá u Sedla, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2012/2 o výměře 8 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 124 –
70/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2012, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 77 pro obec Číměř a k. ú. Potočná u Číměře a pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1295/6 o výměře 3 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 197 –
69/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1295/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 113 pro obec Číměř a k. ú. Sedlo u Číměře v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za díl „b“ o výměře 458 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 141 – 65/2019 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 415, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Číměř a k. ú. Bílá u Sedla, díl „c“ o výměře 298 m2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 141 – 65/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 778/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Číměř a k. ú. Bílá u Sedla, díl „d“
o výměře 22 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 141 – 65/2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 778/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Číměř a k. ú. Bílá u Sedla, díl „e“ o výměře 23 m2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 141 – 65/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 411, vodní plocha, rybník, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Číměř a k. ú. Bílá u Sedla, díl „f“ o výměře 23 m 2, oddělený
na základě geometrického plánu č. 141 – 65/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 412, vodní
plocha, rybník, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Číměř a k. ú. Bílá u Sedla a díl „g“
o výměře 6 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 141 – 65/2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 778/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Číměř a k. ú. Bílá u Sedla v dosavadním vlastnictví Obce Číměř, IČO 246450,
kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
e)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2740/33 o výměře 109 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2740/34
o výměře 427 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2740/51 o výměře 224 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 2745/2 o výměře 374 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2745/3 o výměře 29 m 2, ostatní plocha, silnice,
č. 2745/4 o výměře 202 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 2745/5 o výměře 204 m 2, ostatní plocha, silnice,
č. 2745/9 o výměře 11 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2745/10 o výměře 13 m2, ostatní plocha, silnice,
č. 2745/11 o výměře 12 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2745/13 o výměře 26 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 2745/14 o výměře 38 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2746/3 o výměře
242 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 309 pro obec a k. ú.
Dolní Bukovsko, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2745/15 o výměře 531 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a č. 2745/16 o výměře 312 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených
na základě geometrického plánu č. 884 – 61/2019 ze dne 15. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2745/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 309 pro obec a k. ú.
Dolní Bukovsko, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2766/8 o výměře 107 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a č. 2766/9 o výměře 332 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených
na základě geometrického plánu č. 853 – 118/2017 ze dne 10. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2766/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
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Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 309 pro obec a k. ú.
Dolní Bukovsko, díl „h“ o výměře 9 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 882 – 54/2019 ze dne
10. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2754/123, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 309 pro obec a k. ú. Dolní Bukovsko, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2762/119 o výměře 881 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického
plánu č. 882 – 54/2019 ze dne 10. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2762/116, ostatní
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 309 pro obec a k. ú. Dolní Bukovsko, pozemkových
parcel katastru nemovitostí č. 180/5 o výměře 39 m2, trvalý travní porost a č. 454/19 o výměře 39 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 309 pro obec Dolní Bukovsko
a k. ú. Sedlíkovice u Dolního Bukovska, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 476/7 o výměře 340 m 2,
ostatní plocha, neplodná půda, č. 994/63 o výměře 119 m2, ostatní plocha, neplodná půda, č. 994/80
o výměře 11 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1036/11 o výměře 38 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 1046/17 o výměře 85 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 392
pro obec Dolní Bukovsko a k. ú. Popovice u Dolního Bukovska a pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 219/23 o výměře 556 m 2, orná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 253 pro obec Dolní
Bukovsko a k. ú. Bzí u Dolního Bukovska v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2740/26 o výměře 1303 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2745/8 o výměře
3 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2746/4 o výměře 26 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 2746/5 o výměře 145 m 2,
ostatní plocha, silnice, č. 2746/6 o výměře 395 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 2751/2 o výměře 152 m 2,
ostatní plocha, silnice, č. 2751/3 o výměře 218 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 2751/9 o výměře 1905 m 2,
ostatní plocha, silnice, č. 2751/11 o výměře 8067 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 2751/12 o výměře 17 m 2,
ostatní plocha, silnice, č. 2751/13 o výměře 57 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 2754/52 o výměře 23 m 2,
ostatní plocha, silnice, č. 2754/121 o výměře 12 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2762/61 o výměře 19 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 2762/113 o výměře 37 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dolní Bukovsko, díl „a“ o výměře 1925 m 2, oddělený na základě
geometrického plánu č. 853 – 118/2017 ze dne 10. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2740/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dolní
Bukovsko, díl „c“ o výměře 13 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 853 – 118/2017 ze dne
10. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2740/14, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dolní Bukovsko, díl „h“ o výměře 513 m2,
oddělený na základě geometrického plánu č. 853 – 118/2017 ze dne 10. 6. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2740/27, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec a k. ú. Dolní Bukovsko, díl „d“ o výměře 30 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 853 –
118/2017 ze dne 10. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2740/28, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dolní Bukovsko, pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 2740/30 o výměře 2725 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 853 – 118/2017 ze dne 10. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2740/30, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dolní
Bukovsko, díl „j“ o výměře 2692 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 853 – 118/2017 ze dne
10. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2740/31, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dolní Bukovsko, díl „i“ o výměře 55 m2,
oddělený na základě geometrického plánu č. 853 – 118/2017 ze dne 10. 6. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2740/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec a k. ú. Dolní Bukovsko, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 2740/39 o výměře 662 m 2,
ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 853 – 118/2017 ze dne 10. 6. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2740/39, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
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na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dolní Bukovsko, díl „c“ o výměře 2586 m 2, oddělený na základě
geometrického plánu č. 882 – 54/2019 ze dne 10. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2740/30, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dolní
Bukovsko, díl „g“ o výměře 50 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 882 – 54/2019 ze dne
10. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2740/32, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dolní Bukovsko, díl „i“ o výměře 3 m 2,
oddělený na základě geometrického plánu č. 882 – 54/2019 ze dne 10. 6. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2740/28, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec a k. ú. Dolní Bukovsko, díl „b“ o výměře 92 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 882 –
54/2019 ze dne 10. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2740/32, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dolní Bukovsko, pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 2740/31 o výměře 2697 m 2, ostatní plocha, silnice, dle geometrického plánu
č. 882 – 54/2019 ze dne 10. 6. 2019, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dolní Bukovsko,
ideální 1/2 pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2754/3 o výměře 33 m 2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 790 pro obec a k. ú. Dolní Bukovsko, pozemkovou parcelu
katastru nemovitostí č. 465/2 o výměře 239 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 1 pro obec Dolní Bukovsko a k. ú. Sedlíkovice u Dolního Bukovska, pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 455/7 o výměře 801 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 100 – 62/2019 ze dne 15. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 455/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Dolní Bukovsko a k. ú. Sedlíkovice
u Dolního Bukovska, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1596/8 o výměře 5 m 2, ostatní plocha,
silnice a č. 1596/31 o výměře 118 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec Dolní Bukovsko a k. ú. Bzí u Dolního Bukovska, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1047/1
o výměře 114 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1047/2 o výměře 20 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Dolní Bukovsko a k. ú. Popovice u Dolního Bukovska,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1169/1 o výměře 148 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1169/2
o výměře 190 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1169/5 o výměře 511 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1169/28
o výměře 1178 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Dolní
Bukovsko a k. ú. Pelejovice a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1276/1 o výměře 59 m 2, ostatní
plocha, silnice a č. 1288/1 o výměře 81 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec Dolní Bukovsko a k. ú. Horní Bukovsko v dosavadním vlastnictví Městyse Dolní Bukovsko,
IČO 244791, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
f)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2347/11 o výměře 156 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 2347/12 o výměře 6 m 2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 2347/13 o výměře 4 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 71 – 992/2018 ze dne 3. 9. 2018 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 2347/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 27 pro obec Deštná a k. ú. Lipovka, dílu „f“ o výměře 9 m 2, odděleného na základě geometrického plánu
č. 746 – 47/2019 ze dne 26. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2277/1, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 181 pro obec Deštná a k. ú. Deštná u Jindřichova Hradce,
dílu „a“ o výměře 9 m2 a dílu „d“ o výměře 15 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 746 –
47/2019 ze dne 26. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2260/1, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 181 pro obec Deštná a k. ú. Deštná u Jindřichova Hradce
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „g“ o výměře 5 m 2 a díl „h“ o výměře 4 m 2, oddělené
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na základě geometrického plánu č. 746 – 47/2019 ze dne 26. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2346, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Deštná
a k. ú. Deštná u Jindřichova Hradce, díl „e“ o výměře 10 m 2, oddělený na základě geometrického plánu
č. 746 – 47/2019 ze dne 26. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2335/2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Deštná a k. ú. Deštná
u Jindřichova Hradce, díl „b“ o výměře 7 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 746 – 47/2019
ze dne 26. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2335/15, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Deštná a k. ú. Deštná u Jindřichova
Hradce a díl „c“ o výměře 3 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 746 – 47/2019 ze dne
26. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2335/16, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Deštná a k. ú. Deštná u Jindřichova Hradce
v dosavadním vlastnictví Města Deštná, IČO 246506, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů
uhradilo Město Deštná a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí obě smluvní strany solidárně,
3. záměr směny
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 722/4 o výměře 313 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 100 pro obec a k. ú. Staré Hodějovice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 757/43 o výměře 900 m 2, orná půda, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1298 pro obec a k. ú. Včelná v dosavadním vlastnictví ******, na základě smlouvy o
budoucí směnné smlouvě uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 1064/RK/19,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3104/6 o výměře 714 m2, orná půda a č. 3105/1 o výměře
576 m2, orná půda, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec České Budějovice a k. ú. České
Budějovice 7 v budoucím vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 3104/11 o výměře 253 m 2, orná půda a č. 3104/12 o výměře 887 m2, orná půda, která jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 2802 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 7 v dosavadním vlastnictví
******, na základě smlouvy o budoucí směnné smlouvě uvedené v příloze č. 2 návrhu č. 1064/RK/19,
4. záměr předání
stavebních objektů SO 202 – Železniční most přes kruhový objezd č. 1, SO 203 – Železniční most přes
kruhový objezd č. 2, SO 204 – Železniční most přes silnici II/143, SO 652 – Kolejové úpravy trati č. 194,
SO 653 – Kolejové úpravy trati č. 196, SO 654 – Úpravy zabezpečovacích zařízení trati č. 194 – definitivní
úpravy, SO 655 – Úpravy drážních sdělovacích kabelů trati č. 194 – definitivní úpravy, SO 656 - Úpravy
drážních sdělovacích kabelů trati č. 196 a SO 657 – Úpravy trakčního vedení trati č. 196 – definitivní úprava
včetně pozemkové parcely KN č. 771/1 v k. ú. Boršov nad Vltavou, částí pozemkových parcel
KN č. 710/330, č. 711/10, č. 711/11, č. 711/15, č. 711/16, č. 711/17, č. 711/18, č. 711/20 vše v k. ú. Boršov
nad Vltavou dle GP skutečného provedení stavby, pozemkových parcel KN č. 3109/2, č. 3109/3 v k. ú.
České Budějovice 7, částí pozemkových parcel KN č. 3104/3, č. 3104/4, č. 3104/5, č. 3955 vše v k. ú. České
Budějovice 7 dle GP skutečného provedení stavby a části pozemkové parcely KN č. 795/1 v k. ú. Včelná
dle GP skutečného provedení stavby ČR – Správě železniční dopravní cesty, s. o., se sídlem Dlážděná
1003/7, 110 00, Praha 1 – Nové Město, IČO 70994234, na základě smlouvy o budoucím předání a převzetí
vyvolané investice uvedené v příloze č. 3 návrhu č. 1064/RK/19,
5. přijetí daru
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1034/4 o výměře 24 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Vydří od Obce Vydří, IČO 666581,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2510 o výměře 7217 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Kunžak a k. ú. Valtínov, pozemkové parcely katastru nemovitostí
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č. 1269/4 o výměře 36954 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
Kunžak a k. ú. Mosty, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4779/2 o výměře 1285 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Kunžak, pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 4778/2 o výměře 40 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě
geometrického plánu č. 1212 – 48/2019 ze dne 9. 8. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 4778, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú.
Kunžak, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4780/2 o výměře 34 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 1210 – 37/2019 ze dne 8. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 4780, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec a k. ú. Kunžak, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4776/3 o výměře 20 m2,
ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 1211 – 47/2019 ze dne 7. 7. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4776, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Kunžak, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 14/2
o výměře 526 m2, ostatní plocha, silnice a č. 14/3 o výměře 2 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělených
na základě geometrického plánu č. 81 – 49/2019 ze dne 21. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 14/1, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Kunžak
a k. ú. Suchdol u Kunžaku, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 19/2 o výměře 102 m 2, ostatní plocha,
silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 81 – 49/2019 ze dne 21. 6. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 19/1, vodní plocha, zamokřená plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Kunžak a k. ú. Suchdol u Kunžaku, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 18/6
o výměře 95 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 81 – 49/2019 ze dne
21. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 18/1, trvalý travní porost, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Kunžak a k. ú. Suchdol u Kunžaku, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 18/4 o výměře 46 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 81
– 49/2019 ze dne 21. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 18/2, trvalý travní porost, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Kunžak a k. ú. Suchdol u Kunžaku, pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 18/5 o výměře 15 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického
plánu č. 81 – 49/2019 ze dne 21. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 18/3, vodní plocha,
koryto vodního toku umělé, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Kunžak a k. ú. Suchdol
u Kunžaku, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 20/2 o výměře 205 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělené na základě geometrického plánu č. 81 – 49/2019 ze dne 21. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 20, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Kunžak a k. ú.
Suchdol u Kunžaku, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 16/2 o výměře 19 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělené na základě geometrického plánu č. 81 – 49/2019 ze dne 21. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 16, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Kunžak
a k. ú. Suchdol u Kunžaku a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 21/11 o výměře 9 m2, ostatní plocha,
silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 81 – 49/2019 ze dne 21. 6. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 21/2, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Kunžak
a k. ú. Suchdol u Kunžaku od Obce Kunžak, IČO 246964, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů
uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí Jihočeský kraj,
6. bezúplatný převod
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1672/5 o výměře 19 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1737/33
o výměře 25 m2, č. 1737/41 o výměře 81 m2, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec
Žimutice a k. ú. Pořežany, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1737/47 o výměře 64 m2, ostatní
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plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 190 – 67/2019 ze dne 29. 7. 2019 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1737/47, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Žimutice a k. ú. Pořežany, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 180/5 o výměře 2506 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 1260 –
16/2016 ze dne 22. 2. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 180/5, ostatní plocha, silnice, která
je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Staré Hodějovice, pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 1076/2 o výměře 30 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 1076/3 o výměře 3 m 2, ostatní plocha,
silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Kraselov, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 714/31 o výměře 609 m 2, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 60000 pro obec a k. ú. Boršov nad Vltavou, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2711/2 o výměře
1467 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú.
Plavsko, ideální 1/2 pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2177/23, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 581 pro obec Římov a k. ú. Dolní Stropnice, pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 978/25 o výměře 10131 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě
geometrického plánu č. 138 – 122/2016 ze dne 2. 12. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 978/25, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Choustník a k. ú. Předboř
u Choustníku, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví Jihočeského kraje,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 748/5 o výměře 543 m 2, orná půda, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10002 pro obec a k. ú. Strážkovice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3955
o výměře 630 m2, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec České Budějovice
a k. ú. České Budějovice 7, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1749/25 o výměře 28 m2, ostatní
plocha, silnice, č. 1749/28 o výměře 14 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1749/29 o výměře 30 m 2, ostatní
plocha, silnice, č. 1749/30 o výměře 3 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 1749/40 o výměře 131 m 2, ostatní
plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec a k. ú. Vodňany z vlastnictví České
republiky – Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3,
IČO 01312774, do vlastnictví Jihočeského kraje,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 393/2 o výměře 545 m2, lesní pozemek, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 4 pro obec Nové Hrady a k. ú. Obora u Vyšného, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 424/2 o výměře 1366 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu
č. 99 – 60/2019 ze dne 5. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 424, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4 pro obec Nové Hrady a k. ú. Obora u Vyšného, pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1482/138 o výměře 1306 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě
geometrického plánu č. 410 – 74/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1482/8, lesní pozemek,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4 pro obec Nové Hrady a k. ú. Byňov, pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 392/3 o výměře 1658 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického
plánu č. 125 – 77/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 392/1, lesní pozemek, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 138 pro obec Číměř a k. ú. Dobrá Voda u Číměře z vlastnictví ČR – Lesů České
republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 5008 Hradec Králové, IČO 42196451,
do vlastnictví Jihočeského kraje,
7. předání k hospodaření
předmětu daru a bezúplatného převodu uvedeného v části I. 5. a 6. usnesení k vlastnímu hospodářskému
využití ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení
§ 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
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znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická
2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o.,
se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis
majetku“, která se tak doplní o nemovitosti uvedené v části I. 5. a 6. usnesení jako předmět daru
a bezúplatného převodu;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje,

K bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru
Usnesení č. 1047/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodej
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 312/12 o výměře 7 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která
je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 22 pro obec Šumavské Hoštice a k. ú. Kosmo za kupní cenu 1 000,- Kč a náklady
spojené s prodejem nemovitosti ******, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3975/5 o výměře 146 m 2, ostatní plocha, dráha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 3452 – 13/2018 ze dne 26. 9. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 3975/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2197 pro obec a k. ú. Soběslav,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1789/7 o výměře 572 m2, ostatní plocha, dráha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 466 – 13/2018 ze dne 25. 10. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1789/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 218 pro obec a k. ú. Myslkovice,
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1789/9 o výměře 793 m 2, ostatní plocha, dráha a č. 1789/10
o výměře 139 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 466 – 13/2018
ze dne 25. 10. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1789/2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 218 pro obec a k. ú. Myslkovice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1689
o výměře 4 m2, ostatní plocha, dráha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 114 pro obec a k. ú. Zvěrotice, pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 2123 o výměře 5 m 2, ostatní plocha, dráha, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 114
pro obec a k. ú. Zvěrotice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2084/2 o výměře 249 m 2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 464 – 116/2015 ze dne 9. 11.
2015 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2084, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 114 pro obec a k. ú. Zvěrotice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2121/2 o výměře
655 m2, ostatní plocha, dráha, oddělené na základě geometrického plánu č. 464 – 115/2015 ze dne 9. 11.
2015 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2121, ostatní plocha, dráha, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 114 pro obec a k. ú. Zvěrotice, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2122/2 o výměře
195 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 2122/3 o výměře 323 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 464 – 115/2015 ze dne 9. 11. 2015
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2122, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 114
pro obec a k. ú. Zvěrotice, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1697/6 o výměře 239 m 2, ostatní
plocha, dráha a č. 1697/8 o výměře 66 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě
geometrického plánu č. 458 – 13/2018 ze dne 6. 11. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1697, ostatní plocha, dráha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 114 pro obec a k. ú. Zvěrotice včetně všech
součástí a příslušenství za 1,15 násobek ceny u stavebních pozemků oproti ceně dosažené ve znaleckém
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posudku tj. 727 244,15 včetně DPH a náklady spojené s prodejem nemovitostí Správě železniční dopravní
cesty, s. o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234, kdy poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí bude kupující,
2. darování
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1193/3 o výměře 22 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 158 – 143/2018 ze dne 4. 3. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1193/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 63 pro obec Smilovy Hory
a k. ú. Radostovice u Smilových Hor Obci Smilovy Hory, IČO 252913, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradila Obec Smilovy Hory v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Smilovy Hory a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
b)
dílu „b“ o výměře 301 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 2869 – 133/2018 ze dne
26. 2. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2771/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 84 pro obec a k. ú. Dačice, dílu „c“ o výměře 184 m2, odděleného na základě
geometrického plánu č. 2869 – 133/2018 ze dne 26. 2. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2771/27, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 84 pro obec a k. ú. Dačice, dílu „g“
o výměře 154 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 2869 – 133/2018 ze dne 26. 2. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2771/29, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 84 pro obec a k. ú. Dačice, dílu „h“ o výměře 454 m 2, odděleného na základě
geometrického plánu č. 2869 – 133/2018 ze dne 26. 2. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2771/12, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 84 pro obec a k. ú. Dačice
a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2771/26 o výměře 41 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 2271/138
o výměře 46 m2, orná půda, dle geometrického plánu č. 2869 – 133/2018 ze dne 26. 2. 2019, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 84 pro obec a k. ú. Dačice Městu Dačice, IČO 246476, kdy náklady
na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město Dačice v rámci své investiční akce, poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Dačice a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 741/18 o výměře 23 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 889 – 172354/2018 ze dne 24. 9. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 741/6, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 167 pro obec a k. ú. Čkyně
Správě železniční dopravní cesty, s. o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Správa železniční dopravní cesty s. o. v rámci své
investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Správa železniční dopravní cesty, s. o., a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět
daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode
dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu
dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2281/25 o výměře 1019 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 2281/28 o výměře 43 m 3, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu
č. 2187 – 6 Fi/2019 ze dne 4. 2. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2281/21, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 482 pro obec a k. ú. Suchdol nad Lužnicí Městu Suchdol
nad Lužnicí, IČO 247561, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město Suchdol
nad Lužnicí v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí Město Suchdol nad Lužnicí a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít
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předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti
do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné
v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
e)
stavby silnice III/15714 v délce 181 m v provozním staničení od 1,702 km do 1,883 km v k. ú. Věžovatá
Pláně Obci Věžovatá Pláně, IČO 665649, za podmínky, že před převodem stavby silnice III/15714 dojde
ze strany Jihočeského kraje na jeho náklady k její opravě a uvedení do dobrého stavebně technického stavu
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
f)
staveb silnice III/01912 v délce 2,666 km, v úseku uzlových bodů 2224A148 – 2313A009, od km 0,000
do km 2, 666, silnice III/0197 v délce 0,625 km, v úseku uzlových bodů 2224A025 – 2224A139, od km 0,000
do km 0,625, silnice III/0334 v délce 1,646 km, v úseku uzlových bodů 2313A029 – 2313A096, od km 0,000
do km 1,646, silnice II/123 v délce 0,783 km, v úseku uzlových bodů 2313A01003 – 2313A127, od km
21,120 do km 21,903, silnice II/123 v délce 1,679 km, v úseku uzlových bodů 2313A05303 – 2313A028,
od km 18,980 do km 20,659, silnice II/137 s mostem ev. č. 137-14, v délce 3, 391 km, v úseku uzlových
bodů nový uzlový bod (km 35, 147 stávajícího provozního staničení) – 2313A006, od km 31, 756 do km
35, 147, silnice II/137 v délce 0, 221 km, v úseku uzlových bodů 2313A001 – 2313A01002, od km 30,479
do km 30, 258, silnice II/123 v délce 0, 461 km, v úseku uzlových bodů 2313A028 – 2313A01001, od km
20,659 do km 21,120, silnice II/137 v délce 0, 814 km, v úseku uzlových bodů 2313A028 - nový uzlový bod
(km 29, 444 stávajícího provozního staničení) – od km 30, 258 do km 29, 444 a silnice III/1371 s mostem
ev. č. 1371 - 1 v délce 1,919 km, v úseku uzlových bodů 2224A076 – 2224A077, od km 0,000 do km 1,919
Městu Tábor, IČO 253014, na základě smlouvy o budoucí darovací smlouvě uvedené v příloze č. 1 návrhu
č. 190/ZK/19,
g)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2769/4 o výměře 4 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 2769/5 o výměře 4 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu
č. 1853 – 30/2018 ze dne 30. 4. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2769, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 936 pro obec a k. ú. Protivín, pozemkových parcel katastru nemovitostí
č. 2770/6 o výměře 573 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2770/7 o výměře 1066 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 2770/8 o výměře 382 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 2770/9 o výměře
40 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 1853 – 30/2018
ze dne 30. 4. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2770/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 936 pro obec a k. ú. Protivín a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2771/4
o výměře 106 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 2771/5 o výměře 74 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 1853 – 30/2018 ze dne 30. 4. 2018
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2771/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 936 pro obec a k. ú. Protivín Městu Protivín, IČO 250023, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Protivín a za podmínky, že obdarovaná
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
h)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1710/63 o výměře 51 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 861 – 6/2019 ze dne 15. 3. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1710/61, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 453 pro obec a k. ú. Albrechtice
nad Vltavou a dílu „a“ o výměře 84 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 861 – 6/2019 ze dne
15. 3. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1710/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 453 pro obec a k. ú. Albrechtice nad Vltavou Obci Albrechtice nad Vltavou, IČO 249521,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Albrechtice nad Vltavou v rámci své
investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Obec Albrechtice nad Vltavou a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru
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k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne
účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci
ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
i)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1041/2 o výměře 33 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 1041/3 o výměře 9 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu
č. 209 – 35/2019 ze dne 30. 4. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1041, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 412 pro obec Libín a k. ú. Slavošovice u Lišova Obci
Libín, IČO 245143, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Libín v rámci své
investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Obec Libín a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako
veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy
úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců
ode dne převodu,
j)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1122/3 o výměře 157 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 1122/4
o výměře 574 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 294 – 4/2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1122/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 259 pro obec Lišov a k. ú. Dolní Slověnice Městu Lišov, IČO 245178, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradilo Město Lišov v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Lišov a za podmínky, že obdarovaná strana
se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
k)
dílu „a“ o výměře 53 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 1106 – 854/2017 ze dne
23. 11. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2441/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 505 pro obec a k. ú. Studená Obci Studená, IČO 247545, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradila Obec Studená v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Studená a za podmínky, že obdarovaná
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
l)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 794/10 o výměře 277 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 794/11
o výměře 559 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 794/14 o výměře 416 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
oddělených na základě geometrického plánu č. 1496 – 29/2019 ze dne 26. 4. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 794/7, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 366 pro obec
a k. ú. Včelná a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 796/52 o výměře 1152 m 2, ostatní plocha, jiná
plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 1496 – 29/2019 ze dne 26. 4. 2019 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 796/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 366
pro obec a k. ú. Včelná Obci Včelná, IČO 245607, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila
Obec Včelná v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Obec Včelná a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít
předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti
do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné
v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
m)
stavby původní silnice III/14222 v délce 134 m na úseku komunikace 7 a v délce 154 m na úseku
komunikace 6 v k. ú. Strunkovice nad Blanicí Městysi Strunkovice nad Blanicí, IČO 250708, za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
n)
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úseku silnice II/135 ve staničení od km 30,206 do km 30,438, úseku silnice II/135 ve staničení od km 30,500
do km 30,521 (úsek bude rekultivován) a úseku silnice II/135 ve staničení od km 30,555 do km 30,649
v rámci stavby „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa
Soběslav – Doubí“ na základě smlouvy o budoucí smlouvě darovací Obci Zvěrotice, IČO 667323,
o)
úseku silnice III/13521 ve staničení od km 0,000 do km 0,616 vyjma části, kde bude vybudován podchod
v rámci stavby „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa
Soběslav – Doubí“ na základě smlouvy o budoucí smlouvě darovací Městu Soběslav, IČO 252921,
p)
úseku silnice II/135 ve staničení od km 30,438 do km 30,500 a úseku silnice II/135 ve staničení od km
30,521 do km 30,555 v rámci stavby „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. –
Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ na základě smlouvy o budoucí smlouvě darovací Správě
železniční dopravní cesty, s. o., se sídlem Dlážděná 1033/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234,
q)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1376/3 o výměře 207 m 2, lesní pozemek a č. 1376/5 o výměře
1399 m2, lesní pozemek, oddělených na základě geometrického plánu č. 283 – 26/2019 ze dne 14. 5. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1376/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 222 pro obec Nová Bystřice a k. ú. Blato u Hůrek a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 836/2
o výměře 205 m2, lesní pozemek, oddělený na základě geometrického plánu č. 194 – 57/2019 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 836, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 50
pro obec Staré Město pod Landštejnem a k. ú. Pomezí pod Landštejnem ČR – Lesům České republiky, s. p.,
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 5008 Hradec Králové, IĆO 42196451, kdy náklady
na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Lesy České republiky, s. p.,
r)
stavby silnice III/41022 v délce 348 m v k. ú. Nové Sady u Písečného Obci Písečné, IČO 247227,
za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky
a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí
osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
s)
dílu „b“ o výměře 312 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 1636 – 816/2017 ze dne
16. 7. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1215/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 578 pro obec a k. ú. České Velenice a dílu „a“ o výměře 14 m 2, odděleného na základě
geometrického plánu č. 1636 – 816/2017 ze dne 16. 7. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1289/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 578 pro obec a k. ú. České
Velenice Městu České Velenice, IČO 246433, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo
Město České Velenice v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Město České Velenice a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje
využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl
nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny
zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
3. vzájemné darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 4206/8 o výměře 42 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 4206/9
o výměře 101 m2, ostatní plocha, silnice, č. 4206/10 o výměře 112 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1121 pro obec a k. ú. Kardašova Řečice, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 4206/13 o výměře 739 m 2, ostatní plocha, manipulační plocha, oddělené na základě
geometrického plánu č. 1230 – 6/2019 ze dne 12. 4. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 4206/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1121 pro obec a k. ú. Kardašova
Řečice, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 649/2 o výměře 333 m2, orná půda, č. 654/2 o výměře
418 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 479 pro obec Kardašova Řečice
a k. ú. Mnich u Kardašovy Řečice a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 639/10 o výměře 1555 m2,
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ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 157 – 5/2019 ze dne
23. 4. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 639/7, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 479 pro obec Kardašova Řečice a k. ú. Mnich u Kardašovy Řečice v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 4284 o výměře 769 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Kardašova
Řečice v dosavadním vlastnictví Města Kardašova Řečice, IČO 246905, kdy náklady na vyhotovení
geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
b)
dílu „i“ o výměře 2 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 3900 – 184/2018 ze dne 19. 3. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2469/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 245 pro obec a k. ú. Třeboň v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „a1 + a2“ o výměře 22 m 2,
oddělený na základě geometrického plánu č. 3900 – 184/2018 ze dne 19. 3. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1692/1, ostatní plocha, zeleň, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
a k. ú. Třeboň a díl „b“ o výměře 10 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 3900 – 184/2018
ze dne 19. 3. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2469/14 ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Třeboň v dosavadním vlastnictví Města
Třeboň, IČO 247618, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město Třeboň v rámci své
investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě
smluvní strany solidárně a za podmínky, že Jihočeský kraj zřídí ve prospěch Města Třeboň služebnost
spočívající v právu umístění veřejného osvětlení do části pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2469/1
v k. ú. Třeboň dle geometrického plánu č. 3900 – 184/2018 ze dne 19. 3. 2019 a v právu přístupu a vjezdu
za účelem údržby a oprav tohoto veřejného osvětlení,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1948/4 o výměře 135 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1948/5 o výměře 42 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1948/6 o výměře 50 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 492 – 19/2019 ze dne 16. 4. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1948, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 114
pro obec a k. ú. Zvěrotice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 2241/6 o výměře 9 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu
č. 492 – 19/2019 ze dne 16. 4. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2241/3, trvalý travní
porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Zvěrotice a pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 1480/16 o výměře 8 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu
č. 492 – 19/2019 ze dne 16. 4. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1480/4, ostatní plocha,
zeleň, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Zvěrotice v dosavadním vlastnictví Obce Zvěrotice,
IČO 667323, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční
akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
d)
dílu „n“ o výměře 9 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 961/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 236
pro obec a k. ú. Mažice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „d“ o výměře 34 m2, oddělený
na základě geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 965, vodní plocha, tok umělý, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice,
díl „g“ o výměře 32 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 932/19, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, díl „i“ o výměře 93 m 2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 962/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
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pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, díl „c“ o výměře
27 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 965, vodní plocha, tok umělý, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice,
díl „f“ o výměře 1 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 129/2, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, díl „k“ o výměře 22 m 2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 961/7, ostatní
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, díl „p“ o výměře
5 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 961/1, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
a k. ú. Mažice, díl „v“ o výměře 3 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne
16. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 961/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, díl „r“ o výměře 1 m 2, oddělený na základě
geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 961/1, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice, díl „t“ o výměře
25 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 964/5, vodní plocha, tok umělý, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice
a díl „w“ o výměře 2 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 168 – 15/2018 ze dne 16. 1. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 961/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Mažice v dosavadním vlastnictví Obce Mažice, IČO 667013,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce
a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
e)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1042/7 o výměře 1 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 87 pro obec a k .ú. Kuřimany v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1293 o výměře 78 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č.1 pro obec a k .ú. Kuřimany v dosavadním vlastnictví Obce Kuřimany, IČO 46684492,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
f)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 222/20 o výměře 106 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 336/7
o výměře 191 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 336/9 o výměře 87 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 344/2
o výměře 114 m2, ostatní plocha, neplodná půda, č. 352/10 o výměře 697 m2, orná půda, č. 392/2 o výměře
66 m2, zahrada, č. 392/3 o výměře 623 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 406/57 o výměře 169 m 2, ostatní
plocha, jiná plocha, č. 406/62 o výměře 87 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 406/72 o výměře 162 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, č. 406/73 o výměře 364 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 121 pro obec Těšovice a k. ú. Běleč u Těšovic, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 390/4 o výměře 434 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 274 –
32/2019 ze dne 23. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 390/4, ostatní plocha, jiná plocha,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 121 pro obec Těšovice a k. ú. Běleč u Těšovic, pozemkových parcel
katastru nemovitostí č. 1210/14 o výměře 122 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1214/4 o výměře
264 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1214/5 o výměře 97 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1273/8 o výměře 327 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1273/9 o výměře 284 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, č. 1273/10 o výměře 676 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1273/11 o výměře 1771 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 121 pro obec Těšovice a k. ú. Těšovice
u Prachatic v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 393/4
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o výměře 514 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 408/39 o výměře 123 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
č. 612/4 o výměře 427 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 613/4 o výměře 252 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 613/7 o výměře 31 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 614/5 o výměře 200 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 615/5 o výměře 124 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Těšovice a k. ú. Běleč u Těšovic, pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 1276/3 o výměře 6297 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 760
pro obec Husinec a k. ú. Výrov u Husince, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1217/4 o výměře
163 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1217/11 o výměře 680 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/1 o výměře
275 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/7 o výměře 1141 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/8 o výměře
5988 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/10 o výměře 183 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/12 o výměře
73 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/13 o výměře 42 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/14 o výměře
344 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/15 o výměře 195 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/30 o výměře
9840 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/39 o výměře 84 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1241/44 o výměře
117 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1273/18 o výměře 45 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1273/31 o výměře
3467 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1273/32 o výměře 105 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1273/34
o výměře 275 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1273/35 o výměře 20 m 2, ostatní plocha, jiná plocha,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Těšovice a k. ú. Těšovice u Prachatic, pozemkovou parcelu
katastru nemovitostí č. 683/10 o výměře 93 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického
plánu č. 374 – 31/2019 ze dne 30. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 683/1, ostatní
plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Těšovice a k. ú. Těšovice
u Prachatic, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1241/46 o výměře 561 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělenou na základě geometrického plánu č. 372 – 29/2019 ze dne 21. 5. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1241/5, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Těšovice
a k. ú. Těšovice u Prachatic, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 690/12 o výměře 79 m 2, ostatní
plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 373 – 30/2019 ze dne 30. 5. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 690/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec Těšovice a k. ú. Těšovice u Prachatic, pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 1213/1 o výměře 10904 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického
plánu č. 373 – 30/2019 ze dne 30. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1213/1, ostatní
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Těšovice a k. ú. Těšovice u Prachatic,
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1217/5 o výměře 26 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou
na základě geometrického plánu č. 373 – 30/2019 ze dne 30. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1217/5, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Těšovice
a k. ú. Těšovice u Prachatic, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1217/6 o výměře 60 m 2, ostatní
plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 373 – 30/2019 ze dne 30. 5. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1217/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Těšovice a k. ú. Těšovice u Prachatic a pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 217/13 o výměře 79 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 373 – 30/2019 ze dne 30. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1217/13, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Těšovice a k. ú. Těšovice u Prachatic
v dosavadním vlastnictví Obce Těšovice, IČO 250741, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů
uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí obě smluvní strany solidárně,
4. směnu
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 681/10 o výměře 526 m2, orná půda, oddělené na základě
geometrického plánu č. 220 – 97/2018 ze dne 8. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 681/2,
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 69 pro obec a k. ú. Horní Němčice
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 62/2 o výměře
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1446 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 220 – 97/2018 ze dne
8. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 62, orná půda, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 32 pro obec a k. úl. Horní Němčice a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 66/2 o výměře 79 m2,
ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 223 – 33/2019 ze dne 4. 4. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 66, vodní plocha, rybník, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 32 pro obec a k. úl. Horní Němčice v dosavadním vlastnictví ******, kdy Jihočeský kraj uhradí ******
doplatek kupní ceny ve výši 77 485,14 Kč, náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský
kraj, náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí obě smluvní strany solidárně, poplatníkem daně z
nabytí nemovitých věcí budou účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého
vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě
smluvní strany solidárně,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1541/25 o výměře 38 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
a č. 1541/27 o výměře 78 m 2, ostatní plocha, manipulační plocha, oddělených na základě geometrického
plánu č. 2563 – 46/2019 ze dne 4. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1541/16, ostatní
plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 368 pro obec a k. ú. Kaplice
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1541/26
o výměře 21 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, oddělenou na základě geometrického plánu č. 2563 –
46/2019 ze dne 4. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1541/1, ostatní plocha, manipulační
plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 928 pro obec a k. ú. Kaplice v dosavadním vlastnictví ****** kdy
****** uhradí Jihočeskému kraji doplatek kupní ceny ve výši 34 620,- Kč, náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradí obě smluvní strany solidárně, náklady na vyhotovení znaleckého posudku
uhradí obě smluvní strany solidárně, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou účastníci smlouvy
vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
5. změnu
usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 48/2017/ZK – 3 ze dne 16. 2. 2017, kdy se text v části I. 1. e)
ruší a nahrazuje textem prodej stavební parcely katastru nemovitostí č. 101 o výměře 51 m 2, zastavěná
plocha a nádvoří, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17 pro obec Dolní Dvořiště a k. ú. Trojany u Dolního
Dvořiště za kupní cenu 24 020,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti Správě železniční dopravní
cesty, s. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234,
kdy poplatníkem daně z nemovitých věcí bude kupující,
6. předání k hospodaření
předmětu vzájemného darování a směny uvedeného v části I. 3. a 4. usnesení k vlastnímu hospodářskému
využití ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení
§ 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická
2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o.,
se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis
majetku“, která se tak doplní o nemovitosti uvedené v části I. 3. a 4. usnesení jako předmět vzájemného
darování a směny,
7. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1., 2., 3. 4. a 5. usnesení jako předmět prodeje,
darování, vzájemného darování a směny v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí
vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny
č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích,
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, z níž budou ke stejnému dni
vyňaty nemovitosti uvedené v části I. 1., 2., 3. 4. a 5. usnesení jako předmět prodeje, darování, vzájemného
darování a směny v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.
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K bodu: Vyřazení staveb z hospodaření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené
k demolici
Usnesení č. 1048/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1.
vynětí z hospodaření a vyřazení z evidence majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje nemovitého
majetku uvedeného v příloze č. 1 návrhu č. 1096/RK/19, ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny
č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, čímž dojde
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, se sídlem
v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“,
ze které se tak vyřadí nemovitosti uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 1096/RK/19,
2.
likvidaci nemovitostí uvedených v příloze č. 1 návrhu č. 1096/RK/19 svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje;
II. ukládá
1. Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh uvedený v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zabezpečit provedení potřebných
úkonů k realizaci části I. 2. usnesení.
K bodu: Plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2019
Usnesení č. 1049/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o plnění rozpočtu Jihočeského kraje k 30. 6. 2019 dle příloh návrhu č. 1046/RK/19.

K bodu: Rozpočtové změny 16/19
Usnesení č. 1050/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 305/R – 328/R,
2. návrh rozpočtových opatření č. 301/Z – 304/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 301/Z – 304/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 305/R –
328/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtová opatření č. 301/Z – 304/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Nabídka Komerční banky, a.s., na zhodnocení depozit Jihočeského kraje - září 2019
Usnesení č. 1051/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
nabídku Komerční banky, a.s., na zhodnocování depozitních zůstatků dle důvodové zprávy;
II. schvaluje
1. znění Smlouvy o spořicím účtu s výpovědí dle přílohy č. 1 návrhu č. 2087/RK/19,
2. znění Dohody o stanovení individuálních cen dle přílohy č. 3 návrhu č. 2087/RK/19,
3. znění Dodatku ke smlouvě pro účet číslo 43-4417430207/0100 dle přílohy č. 4 návrhu č. 2087/RK/19;
III. ukládá
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JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré administrativní úkony spojené
s přijetím nabídky zhodnocování depozitních zůstatků od Komerční banky, a.s.

K bodu: Revokace usnesení č. 1198/2018/RK-50 k bodu “Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami“
Usnesení č. 1052/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
ruší
usnesení č. 1198/2018/RK-50 ze dne 4. 10. 2018 k bodu „Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami“,
v části I. 2.;
II. souhlasí
s návrhem nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Radimovice u Tábora, svěřených k hospodaření
Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 146 podle přílohy č. 1 návrhu
č. 1095/RK/19 s překročením limitů ceny o +52,6 % 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: Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Měšice u Tábora
Usnesení č. 1053/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr prodeje pozemků oddělených dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2858-56/2019 z pozemku
parcely KN č. 1178/1 ve vlastnictví Jihočeského kraje v k. ú. Měšice u Tábora, za cenu v místě a čase
obvyklou + náklady spojené s prodejem konkrétním vlastníkům, a to:
a) paní ****** pozemek nově vzniklou parcelu KN č. 1178/40, orná půda o výměře 21 m 2,
b) panu ****** a paní ****** do podílového spoluvlastnictví pozemek nově vzniklou parcelu KN č. 1178/39,
orná půda o výměře 44 m2,
c) panu ****** pozemek nově vzniklou parcelu KN č. 1178/38, orná půda o výměře 55 m 2 ,
d) panu ****** pozemek nově vzniklou parcelu KN č. 1178/37, orná půda o výměře 72 m2,
e) panu ******, paní ******, panu ****** a paní ****** do podílového spoluvlastnictví pozemek nově vzniklou
parcelu KN č. 1178/36, orná půda o výměře 114 m2,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,
b) po splnění části I. 2 a) usnesení připravit návrh na prodej nemovitostí k projednání v orgánech kraje;
III. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh k projednání zastupitelstvu kraje.

K bodu: Darovací smlouva na pozemek v k. ú. Planá u Českých Budějovic
Usnesení č. 1054/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
darovací smlouvu na pozemek v k. ú. Planá u Českých Budějovic, a to nově vzniklou parcelu KN
č. 1469/418 o výměře 47 m 2, která je vytvořena dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 449198/2019 z pozemku parcely KN č. 1469/288 vedené na LV č. 1308 pro Bidfood Czech Republic s.r.o.,
V Růžovém údolí 553, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO 28234642, ve znění přílohy č. 2 návrhu
č. 1025/RK/19,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. 1. usnesení;
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II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh darovací smlouvy zastupitelstvu kraje
k projednání.

K bodu: Udělení souhlasu vlastníka se stavebním záměrem města České Velenice a záměr budoucí směny
pozemků v k. ú. České Velenice s městem České Velenice
Usnesení č. 1055/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem města České Velenice „České Velenice – novostavba
městského úřadu SO.A, komunikace SO.B a vrtů pro tepelná čerpadla SO.C“ na částech pozemku parcely
KN č. 1097/18 o celkové výměře cca 320 m 2 v k. ú. České Velenice ve vlastnictví Jihočeského kraje
dle přílohy č. 4 návrhu č. 1083/RK/19;
II. pověřuje
RNDr. Milenu Elsterovou, ředitelku Střední školy, České Velenice, Revoluční 220, IČO 14450917, kontrolou
realizace stavebního záměru dle části I. tohoto usnesení;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr budoucí směny pozemku ve vlastnictví Jihočeského kraje a v hospodaření Střední školy, České
Velenice, Revoluční 220, IČO 14450917, a to částí parcely KN č. 1097/18 o celkové výměře cca 320 m 2,
za pozemky ve vlastnictví města České Velenice, se sídlem Revoluční 228, 378 10 České Velenice,
IČO 00246433, a to část parcely KN č. 1097/73 a část parcely KN č. 1097/19 o celkové výměře cca 320 m2,
vše v k. ú. České Velenice, bez cenového vyrovnání;
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr budoucí směny dle části III. 1. tohoto usnesení na úřední desce,
b) po splnění části III. 2. a) tohoto usnesení připravit návrh na schválení smlouvy o budoucí smlouvě
směnné k projednání v orgánech kraje;
IV. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na záměr budoucí směny pozemků
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Věcné břemeno pro STARNET , s.r.o. v k. ú. Dačice
Usnesení č. 1056/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku parc. KN č. 1723 v rozsahu
cca 24 bm v k. ú. Dačice, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu uložení podzemního
vedení veřejné komunikační sítě a v právech vyplývajících ze zákona o elektronických komunikacích
č. 127/2005 Sb., ve prospěch společnosti STARNET, s.r.o., se sídlem Žižkova 226/3, 370 01 České
Budějovice, IČO 26041561, za jednorázovou úhradu 13 000 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/179/19 v příloze č. 4 návrhu č. 1009/RK/19,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 1009/RK/19;
II. pověřuje
Mgr. Radka Hillaye, ředitele Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám.
Republiky 86, IČO 00073172, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene dle části I. 2. usnesení.
K bodu: Věcné břemeno pro společnost Buca Group s.r.o. v k. ú. Vodňany
Usnesení č. 1057/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
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1. zřízení věcného břemene - služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku pozemkové parc. KN č. 636/1
v rozsahu cca 75 bm v k. ú. Vodňany, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu uložení
vodovodní, kanalizační a STL plynovodní přípojky a v právu přístupu a příjezdu na tento pozemek za účelem
provozování, oprav a údržby předmětných zařízení, ve prospěch společnosti Buca Group s.r.o., se sídlem
Litvínovice 57, 370 01 České Budějovice, IČO 28117182, za jednorázovou úhradu 25 800 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/162/19 v příloze č. 4 návrhu č. 1078/RK/19,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 1078/RK/19;
II. pověřuje
Mgr. Ivu Šrámkovou, ředitelku Domu dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, se sídlem Na Ohradě 417,
386 01 Strakonice, IČO 60650834, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene dle části I. 2. usnesení.

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1058/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 1065/RK/19;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1065/RK/19 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
a) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Týna, spolek, Červený vrch 561, 375 01 Týn nad Vltavou, IČO 26592606,
na zajištění akce: „25. setkání DPS a seniorů vltavotýnska“,
b) ve výši 3 000,- Kč příjemci: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Blatná, Strakatého 725, 388 01 Blatná,
IČO 65017064, na zajištění akce: „140. výročí založení SDH Blatná“,
c) ve výši 9 000,- Kč příjemci: Myslivecký spolek Bor Branice, Branice 2, 398 43, IČO 60869321,
na zajištění akce: „Memoriál Luďka Hejného o Pohár Premonstrátského kláštera“,
d) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Okresní agrární komora Tábor, Purkyňova 2533, 390 02 Tábor,
IČO 49062913, na zajištění akce: „Den zemědělců, potravinářů a venkova okresu Tábor“,
e) ve výši 3 000,- Kč příjemci: Vimperk žije!, z.s., Náměstí Svobody 13/13, 385 01 Vimperk, IČO 01894684,
na zajištění akce: „PechaKucha Nights“,
f) ve výši 3 000,- Kč příjemci: Vimperk žije!, z.s., Náměstí Svobody 13/13, 385 01 Vimperk, IČO 01894684,
na zajištění akce: „Zažít Vimperk jinak“,
2. poskytnutí individuální dotace a převod finančních prostředků na zřizovatelský odbor OSOV ve výši
10 000,- Kč příjemci: Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek, Osek 1, 386 01 Strakonice,
IČO 70871795, na zajištění akce: „III. ročník Adventního koncertu“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení

K bodu: Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 19. 9. 2019
Usnesení č. 1059/2019/RK-76
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 19. 9. 2019 v upraveném znění.
Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

…………………………………
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