RADA JIHOČESKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ

Příloha usnesení

Výpis usnesení z 77. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 16. 9. 2019
Program:
1. Zajištění peněžních prostředků z rozpočtu JčK Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje na
výškovou techniku
Usnesení 1060/2019/RK-77
2. Poskytnutí individuální dotace obci Bílsko na řešení následků živelní pohromy
Usnesení 1061/2019/RK-77
3. Program SFDI 2019 na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů – rekonstrukce mostů a silnic
SÚS JčK - rozšíření výběru podakcí k realizaci a návrh dodatku smlouvy
Usnesení 1062/2019/RK-77
4. Most ev.č.122-011 přes Židovu strouhu - vícepráce, méněpráce
Usnesení 1063/2019/RK-77
5. Silnice II/122 průtah Lhenice - vícepráce, méněpráce - II. etapa ulice Lhenická
Usnesení 1064/2019/RK-77
6. Modernizace komunikací II. třídy P11 - část 2 - vícepráce, méněpráce a záměna položek
Usnesení 1065/2019/RK-77
7. „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019“ - okres Tábor - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení 1066/2019/RK-77
8. 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
Usnesení 1067/2019/RK-77
9. Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková – Schöneben (okr. ČK) – vícepráce
a méněpráce - dodatek č. 4
Usnesení 1068/2019/RK-77
10. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Obnova rámcové licenční smlouvy Microsoft Enterprise
Agreement včetně souvisejících služeb“
Usnesení 1069/2019/RK-77
11. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Silnice III/14539 Žabovřesky – hráz Vyšatov
Usnesení 1070/2019/RK-77
12. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Silnice II/160, k. ú. Horní Jílovice – řešení ohrožení komunikace
nestabilním skalním svahem“
Usnesení 1071/2019/RK-77
13. Realizace projektu „Studie proveditelnosti cyklistické stezky podél Vltavy s vazbami na příhraniční region
Horního Rakouska“ a jeho předfinancování a kofinancování z rozpočtu kraje
Usnesení 1072/2019/RK-77
14. Dodatek ke zřizovací listině organizace Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Usnesení 1073/2019/RK-77
15. Zrušení směrnice SM/23/ZK - Pravidla pro poskytování dotací na hospodaření v lesích Jihočeským
krajem na období 2014-2020
Usnesení 1074/2019/RK-77
16. Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Usnesení 1075/2019/RK-77
17. Přechodné období – veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje v režimu JŘBU –
prodloužení termínu uloženého v usn. 846/2019/RK-71 a jmenování komise pro posouzení a hodnocení
nabídek
Usnesení 1076/2019/RK-77
18. Veřejná zakázka s názvem „Veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“ – průběžná
informace
Přerušeno
19. Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a objemu prostředků na platy těchto
zaměstnanců pro rok 2019 - II.
Usnesení 1077/2019/RK-77
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*****
K bodu: Zajištění peněžních prostředků z rozpočtu JčK Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje
na výškovou techniku
Usnesení č. 1060/2019/RK-77
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o stavu výškové techniky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit zajištění peněžních prostředků v letech 2020 - 2029 organizační složce státu Česká republika –
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IČO 70882835, v celkové výši 70 000 000,- Kč
na kofinancování 33% (tj. 1/3) z ceny jednotlivých veřejných zakázek na nákup 10 kusů výškové techniky na
požární stanice Prachatice, Týn nad Vltavou, České Budějovice 3 kusy, Český Krumlov 2 kusy, Strakonice,
Tábor a Písek s podmínkou min 67% (tj. 2/3) krytí každé investiční akce ze státního rozpočtu nebo
z rozpočtu organizační složky státu Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje;
2. uzavřít Smlouvu o spolupráci při financování potřeb Hasičského záchranného sboru na území
Jihočeského kraje dle přílohy č. 2 návrhu č. 1093/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit zajištění peněžních prostředků a uzavření Smlouvy
o spolupráci při financování potřeb Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Poskytnutí individuální dotace obci Bílsko na řešení následků živelní pohromy
Usnesení č. 1061/2019/RK-77
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace obce Bílsko, se sídlem Bílsko 34, 387 73 Bavorov na řešení následků
živelní pohromy, zapříčiněné extrémními přívalovými srážkami dne 6. června 2019;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem obec
Bílsko, IČO 00250970, ve výši 231 000,- Kč,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace zastupitelstvem kraje dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1147/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh dotace uvedený v části II. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Program SFDI 2019 na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů – rekonstrukce mostů
a silnic SÚS JčK - rozšíření výběru podakcí k realizaci a návrh dodatku smlouvy
Usnesení č. 1062/2019/RK-77
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. rozšíření výběru podakcí pro realizaci projektu spolufinancovaného z Programu financování silnic II. a III.
třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2019 o předpokládanou výši
20,1 mil. Kč včetně DPH dle přílohy č. 1 návrhu č. 1105/RK/19,
2. návrh na uzavření Dodatku č. 157S/2019/1 ke Smlouvě č. 157S/2019 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019, kterým se nemění výše poskytnuté investiční
dotace 115 mil. Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury příjemci Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje dle přílohy č. 2 návrhu č. 1105/RK/19,
3. změnu textu v části II., bodu 2 usnesení č. 596/2019/RK-68 ze dne 16. 5. 2019;
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II. schvaluje
1. rozšíření výběru podakcí pro realizaci projektu spolufinancovaného z Programu financování silnic II. a III.
třídy ve vlastnictví krajů v roce 2019 na rekonstrukce mostů a silnic II. a III. třídy, z původní celkové částky
předpokládané hodnoty investičních podakcí 135,1 mil. Kč včetně DPH na částku 155,2 mil. Kč včetně DPH,
tj. o předpokládanou hodnotu ve výši 20,1 mil. Kč,
2. změnu znění přílohy č. 3 Seznam akcí SÚS JČK, RK190516_732_3, důvodové zprávy č. 732/RK/19
schválené Usnesením č. 596/2019/RK-68 ze dne 16. 5. 2019, o rozšíření podakcí dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1105/RK/19,
3. změnu
usnesení č. 596/2019/RK-68 ze dne 16. 5. 2019 tak, že v části II, bodu 2 se text:
„výběr a realizaci projektu spolufinancovaného z Programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v r. 2019 na opravy silnic II. a III. třídy v předpokládané
výši 135,10 mil. Kč vč. DPH, příjemcem investičních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši 115,00 mil. Kč je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, rozpis vybraných úseků
silnic II. a III. třídy a mostů k realizaci“, dle přílohy 3 návrhu č. 1105/RK/19,
nahrazuje textem:
„výběr a realizaci projektu spolufinancovaného z Programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v r. 2019 na rekonstrukce mostů a silnic II. a III. třídy
v předpokládané výši 135,10 mil. Kč vč. DPH, příjemcem investičních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury ve výši 115,00 mil. Kč je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, rozpis vybraných
úseků silnic II. a III. třídy a mostů k realizaci“;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
a) uzavření Dodatku č. 157S/2019/1 Smlouvy č. 157S/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 mezi SFDI, Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje a Jihočeským krajem dle přílohy č. 2 návrhu č. 1105/RK/19,
b) změnu přílohy č. 3 Seznam akcí SÚS JČK, ZK190523_225_3, důvodové zprávy č. 225/ZK/19, schválené
Usnesením č. 150/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019, o rozšíření podakcí dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1105/RK/19;
IV. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání:
1. návrh uzavření Dodatku č. 157S/2019/1 ke Smlouvě č. 157S/2019 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 mezi SFDI, Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje a Jihočeským krajem dle přílohy č. 2 návrhu č. 1105/RK/19,
2. návrh změny znění přílohy č. 3 Seznam akcí SÚS JČK, ZK190523_225_3, důvodové zprávy č. 225/ZK/19,
o rozšíření podakcí dle přílohy č. 1 návrhu č. 1105/RK/19,
3. pověření pro SÚS JČK jako příjemce investičních finančních prostředků z rozpočtu SFDI k uzavření
dodatku smlouvy se SFDI dle přílohy č. 5 návrhu č. 1105/RK/19,
4. pověření Ing. Jana Štíchy, ředitele Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, k podání upraveného rozpisu
akce ke schválení Centrální komisi Ministerstva doprav ČR prostřednictvím Státního fondu dopravní
infrastruktury.

K bodu: Most ev.č.122-011 přes Židovu strouhu - vícepráce, méněpráce
Usnesení č. 1063/2019/RK-77
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Most ev. č.122-011 přes Židovu strouhu“ uvedené ve změnovém listu č. 1
včetně návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh 1-4 návrhu 1128/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 po započtení víceprací a méněprací ve výši minus 312 175,14 Kč dle důvodové zprávy a
jejich příloh č. 1 návrhu 1128/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a firmou SUPER-KRETE
CZECH s.r.o., se sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy, 190 00 Praha, IČO 25692810, ve znění
přílohy č. 4 návrhu 1128/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
SUPER-KRETE CZECH s.r.o., hejtmance k podpisu.
T: 30. 9. 2019
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K bodu: Silnice II/122 průtah Lhenice - vícepráce, méněpráce - II. etapa ulice Lhenická
Usnesení č. 1064/2019/RK-77
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Silnice II/122 – průtah Lhenice“ uvedené ve změnovém listu č. 2 včetně
návrhu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh 1-5 návrhu 1129/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 2 dle důvodové zprávy a jejich příloh č. 1 návrhu 1129/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a firmou EUROVIA CS, a. s.,
se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČO 45274924, ve znění přílohy č. 5 návrhu 1129/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
EUROVIA CS, a.s., hejtmance k podpisu.
T: 30. 9. 2019

K bodu: Modernizace komunikací II. třídy P11 - část 2 - vícepráce, méněpráce a záměna položek
Usnesení č. 1065/2019/RK-77
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
vícepráce, méněpráce a záměnu položek na akci „Modernizace komunikací II. třídy P11-část 2“ uvedené ve
změnovém listu č. 2, 3, 4 a 5 včetně návrhu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a přílohy
č. 1 návrhu č. 1139/RK/19;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 2, 3, 4 a 5 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 - 4 návrhu 1139/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy mezi JK a firmou STRABAG a.s., Na Bělidle198/21, 150 00
Praha 5, IČO 60838744, ve znění podle přílohy č. 2 návrhu č. 1139/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
STRABAG a.s. hejtmance kraje k podpisu.
T: 4. 10. 2019

K bodu: „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019“ - okres Tábor - vícepráce a méněpráce - dodatek č.
1
Usnesení č. 1066/2019/RK-77
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019“ – okres Tábor uvedené ve
změnovém listu č. 1, včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 3
návrhu č. 1140/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 3 k návrhu č. 1140/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 43005560, ve znění přílohy č. 3 k
návrhu č. 1140/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
PORR a.s. dle bodu II. usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: 30. 9. 2019
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K bodu: 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
Usnesení č. 1067/2019/RK-77
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit
usnesení č. 205/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 ve věci realizace projektu Modernizace přístupu k
hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková;
2. schválit
a) realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní
Zvonková - Schöneben“ s celkovými výdaji ve výši 174 608 178,10 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji
ve výši 129 131 090,19 Kč vč. DPH,
b) kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 12 913 109,02 Kč vč. DPH
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1154/RK/19,
c) předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 116 217 981,17 Kč vč. DPH
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1154/RK/19,
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 45 477 087,91 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1154/RK/19,
e) podání žádosti o změnu projektu „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková –
Schöneben“ realizovaného v rámci operačního programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
2014-2020 spočívající v navýšení celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu o 1.750.611,- EUR
(tj. 42 014 664,00 Kč), čímž dojde k navýšení celkových způsobilých výdajů projektu na částku 7.007.444,EUR (tj. 168 178 656,00 Kč). V případě schválení žádosti bude kofinancování způsobilých výdajů projektu
Jihočeským krajem zvýšeno na 700.744,4 EUR a předfinancování na 6.306.699,6 EUR;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková – Schöneben (okr. ČK) –
vícepráce a méněpráce - dodatek č. 4
Usnesení č. 1068/2019/RK-77
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková –
Schöneben (okr. ČK)“ uvedené ve změnových listech č. 5 a 6 a prodloužení termínu realizace včetně návrhu
dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 až 14 návrhu č. 1155/RK/19;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 5 a 6 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 až 14 návrhu č. 1155/RK/19,
2. prodloužení termínu realizace ze 186 kalendářních dnů na 216 kalendářních dnů,
3. uzavření dodatku č. 4 ve výši 27 656 847,31 Kč bez DPH, 33 464 785,25 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. 1155/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zajistit předložení dodatku č. 4 smlouvy s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní
stavby JIH dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu,
2. vypracovat auditní zprávu ve věci akce „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní
Zvonková - Schöneben (okr. ČK)“ s návrhy opatření a vyvození důsledků ve lhůtě do 1 měsíce.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Obnova rámcové licenční smlouvy Microsoft Enterprise
Agreement včetně souvisejících služeb“
Usnesení č. 1069/2019/RK-77
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. oznámení o výběru nejvhodnější nabídky pro minitendr veřejné zakázky na dodávky s názvem „Obnova
rámcové licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement včetně souvisejících služeb“ uvedené v
příloze č. 1 k návrhu č. 1156/RK/19,
2. smlouvu Enterprise Agreement uvedenou v přílohách č. 2 - 7 k návrhu č. 1156/RK/19,
3. prováděcí smlouvu č. 62362313 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft
ze dne 10. 10. 2018 uvedenou v přílohách č. 8 a 9 k návrhu č. 1156/RK/19;
II. rozhoduje
1. o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Obnova rámcové licenční smlouvy Microsoft Enterprise
Agreement včetně souvisejících služeb“ a uzavření prováděcí smlouvy s uchazečem:
název:
DNS, a.s.
sídlo:
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO:
25146441
za cenu nejvýše přípustnou 335 258,64 EUR bez DPH, tj. 405 662,95 EUR vč. DPH,
2. o uzavření Prováděcí smlouvy Enterprise se společností Microsoft;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny úkony potřebné k zadání veřejné zakázky „Obnova rámcové licenční smlouvy
Microsoft Enterprise Agreement včetně souvisejících služeb“,
2. zajistit průběh realizace veřejné zakázky „Obnova rámcové licenční smlouvy Microsoft Enterprise
Agreement včetně souvisejících služeb“.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Silnice III/14539 Žabovřesky – hráz Vyšatov
Usnesení č. 1070/2019/RK-77
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.1150/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce „Silnice III/14539 Žabovřesky – hráz Vyšatov“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č.1150/RK/19;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Silnice III/14539 Žabovřesky – hráz Vyšatov“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
b) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
c) Petr Brom, SÚS JčK, závod ČB, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK závod ČB, provoz. náměstek
d) Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, inv. technik
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, inv. technik
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Silnice II/160, k. ú. Horní Jílovice – řešení ohrožení komunikace
nestabilním skalním svahem“
Usnesení č. 1071/2019/RK-77
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení
komise podle návrhu č. 1131/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 „Silnice II/160, k. ú. Horní Jílovice – řešení ohrožení komunikace nestabilním skalním
svahem“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Silnice II/160, k. ú. Horní Jílovice – řešení ohrožení komunikace nestabilním
skalním svahem“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 1131/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
2) Ing. Jiří Klása, vedoucí ODSH KÚ
Ing. Jan Vácha, odd. pro územní samosprávu a státní správu v dopravě ODSH KÚ
3) Bc. Milan Veleba, odd. pro územní samosprávu a státní správu v dopravě ODSH KÚ
Ing. Radomír Kučera, odd. pro územní samosprávu a státní správu v dopravě ODSH KÚ
4) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS Jčk, ředitel závodu ČK
Jiří Němeček, SÚS Jčk, závod ČK
5) Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí odd. realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, odd. realizace veřejných zakázek OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Realizace projektu „Studie proveditelnosti cyklistické stezky podél Vltavy s vazbami na příhraniční
region Horního Rakouska“ a jeho předfinancování a kofinancování z rozpočtu kraje
Usnesení č. 1072/2019/RK-77
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „Studie proveditelnosti cyklistické stezky podél Vltavy s vazbami na příhraniční region
Horního Rakouska“ (žadatel: Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství) a podání žádosti
o podporu do Operačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
2014-2020 s celkovými způsobilými výdaji jihočeské části projektu 62 500,- EUR,
2. kofinancování projektu „Studie proveditelnosti cyklistické stezky podél Vltavy s vazbami na příhraniční
region Horního Rakouska“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů jihočeské části
projektu, tj. 6 250,- EUR, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020, s čerpáním na základě Formuláře evropského
projektu dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1143/RK/19. V případě neschválení spolufinancování ze státního
rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu bude kofinancování Jihočeským
krajem zvýšeno na 15 % celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu (tj. 9 375,- EUR),
3. předfinancování jihočeské části projektu „Studie proveditelnosti cyklistické stezky podél Vltavy s vazbami
na příhraniční region Horního Rakouska“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů
jihočeské části projektu, tj. 56 250,- EUR, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu
přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020, s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1143/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členovi rady kraje, předložit návrh zastupitelstvu k projednání.
T: 19. 9. 2019
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K bodu: Dodatek ke zřizovací listině organizace Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Usnesení č. 1073/2019/RK-77
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 21 Zřizovací listiny Jihočeského muzea v Českých Budějovicích,
příspěvkové organizace Jihočeského kraje, kterým se mění a doplňuje okruh doplňkové činnosti zřizovací
listiny;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 19. 9. 2019

K bodu: Zrušení směrnice SM/23/ZK - Pravidla pro poskytování dotací na hospodaření v lesích Jihočeským
krajem na období 2014-2020
Usnesení č. 1074/2019/RK-77
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh na zrušení směrnice SM/23/ZK - Pravidla pro poskytování dotací na hospodaření v lesích Jihočeským
krajem na období 2014-2020;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zrušení směrnice SM/23/ZK - Pravidla pro poskytování dotací na hospodaření
v lesích Jihočeským krajem na období 2014-2020;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh na zrušení směrnice SM/23/ZK zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 19. 09. 2019

K bodu: Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Usnesení č. 1075/2019/RK-77
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. konání valné hromady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., IČO 26093545, dne 7. 10.
2019 od 15,00 hodin,
2. pozvánku na valnou hromadu společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1120/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. souhlasit se schválením:
a) návrhu na odvolání členů dozorčí rady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., dle návrhu
předloženého druhým akcionářem statutárním městem České Budějovice,
b) návrhu na volbu členů dozorčí rady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., dle návrhu
předloženého druhým akcionářem statutárním městem České Budějovice,
na řádné valné hromadě společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.;
2. delegovat:
a) Bc. Jiřího Švece jako zástupce Jihočeského kraje na valnou hromadu společnosti Jihočeské letiště České
Budějovice a.s.,
b) Mgr. Jaromíra Nováka jako jeho náhradníka;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části II. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.
T: 19. 9. 2019

8
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

K bodu: Přechodné období – veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje v režimu JŘBU –
prodloužení termínu uloženého v usn. 846/2019/RK-71 a jmenování komise pro posouzení a hodnocení
nabídek
Usnesení č. 1076/2019/RK-77
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
průběžné informace týkající se Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBÚ) – přechodné období na 2 roky,
uvedené v důvodové zprávě návrhu usnesení č. 1135/RK/19;
II. jmenuje
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na určení dodavatelů nadlimitních veřejných zakázek na služby
zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, název veřejné zakázky: Zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou na území Jihočeského kraje pro přechodné období od roku 2019, v tomto
složení:
Členové/náhradníci komise pro posouzení a hodnocení nabídek:
1. Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2. Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
3. Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
Ing. Jaromír Talíř, člen zastupitelstva kraje
4. Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje
Ing. Pavel Pavel, člen rady kraje
5. Ing. František Konečný, Ph.D., člen zastupitelstva kraje
Ing. Jan Kubík, člen zastupitelstva kraje
6. Ing. Jan Bauer, člen zastupitelstva kraje
Ing. Tomáš Hajdušek, člen zastupitelstva kraje
7. JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje
8. Mgr. Jan Aleš, DiS, jednatel JIKORD s.r.o.
Ing. Jiří Pešek, ekonom dopravy JIKORD s.r.o.
9. Ing. Jiří Klása, vedoucí ODSH
Petr Šedivý, ODSH
10. Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí Oddělení realizace veřejných zakázek OVZI
Mgr. Jonáš Procházka, právník OVZI;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit kroky v souvislosti s jednacím řízením
k uzavření smluv o závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě na území Jihočeského kraje v režimu
„brutto“ – přechodné období (prosinec 2019 – prosinec 2021).
T: 22. 10. 2019

K bodu: Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a objemu prostředků na platy těchto
zaměstnanců pro rok 2019 - II.
Usnesení č. 1077/2019/RK-77
Rada Jihočeského kraje
I. stanovuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů a v návaznosti na usnesení č. 387/2019/RK-64 ze dne 28. 3. 2019:
- s účinností od 1. 10. 2019 počet zaměstnanců Jihočeského kraje zařazených do krajského úřadu na 506,
- s účinností od 1. 10. 2019 nadále počet 55 zaměstnanců pro administraci evropských projektů;
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II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu,
- s účinností k 1. 10. 2019 zřídit 1 pracovní místo v odboru OZZL a dále 1 pracovní místo v odboru OVZI,
- v rámci procesu stanovení prostředků na platy a odměny zaměstnanců v pracovním poměru uplatnit
v připravovaném návrhu rozpočtu roku 2020 a rovněž tak SRV na období 2021-22 odpovídající
zohlednění základny prostředků na platy a odměny zaměstnanců, tj. její navýšení o 972,9 tis. Kč, spolu
se souvisejícím dopadem do zákonných výdajů.
T: do 31. 10. 2019
Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

………………………..
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