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 78. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 3. 10. 2019
Program:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1078/2019/RK-78
2. Schválení návrhu dohody o ukončení smlouvy uzavřené v rámci realizace projektu JčK „Posílení
vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ (19. výzva
IROP)
Usnesení 1079/2019/RK-78
3. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České
Budějovice, a.s., včetně zvýšení základního kapitálu dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 1080/2019/RK-78
4. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 1081/2019/RK-78
5. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Prachatice, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 1082/2019/RK-78
6. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 1083/2019/RK-78
7. Rozhodnutí jediného akcionáře – Odměňování členů představenstev obchodních společností založených
Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
Usnesení 1084/2019/RK-78
8. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1085/2019/RK-78
9. Zrušení usnesení č. 345/2018/ZK-17 ve věci realizace projektu „Bezpečnostní opatření na silnicích II. tříd
– 70.výzva“ a jeho nové financování z rozpočtu JčK
Usnesení 1086/2019/RK-78
10. Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická- dodatek č. 1 - méněpráce
Usnesení 1087/2019/RK-78
11. Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - dodatek .č. 3 - vícepráce a méněráce
Usnesení 1088/2019/RK-78
12. Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí - vícepráce a méněpráce, prodloužení termínu
Usnesení 1089/2019/RK-78
13. Modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Strakonice - vícepráce a méněpráce
Usnesení 1090/2019/RK-78
14. „Modernizace komunikací SFDI 2019“ - okres Prachatice - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení 1091/2019/RK-78
15. SFDI 2019 - financování, uzavření smluv JčK a SÚS se SFDI - dle skutečnosti
Usnesení 1092/2019/RK-78
16. Kompenzace dotčeným obcím - ochranné pásmo hluku letiště v Plané u Českých Budějovic
Usnesení 1093/2019/RK-78
17. Modernizace silnice II/137 Tábor, Křižíkovo náměstí - Kotnovská brána - úsek SO 104 - vícepráce a
méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení 1094/2019/RK-78
18. „Rekonstrukce a vybudování nových učeben včetně zázemí Husova 9, v objektu Střední školy obchodní a
Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 2
Usnesení 1095/2019/RK-78
19. Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3 – dodatek č. 1
Usnesení 1096/2019/RK-78
20. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Archeoskanzen Trocnov“ (Jihočeské muzeum v
Č. Budějovicích)
Usnesení 1097/2019/RK-78
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21. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky,
Novodvorská 301, Bechyně“ (Alšova jihočeská galerie)
Usnesení 1098/2019/RK-78
22. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zajištění úklidu budovy Domova pro seniory Světlo, Drhovle“
Usnesení 1099/2019/RK-78
23. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce vytápění v objektu SPV, Pod Kamenem 179“
(SOSZ a SOU Český Krumlov)
Usnesení 1100/2019/RK-78
24. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rozšíření fotovoltaického zdroje v areálu DOZP Osek“
Usnesení 1101/2019/RK-78
25. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Chlazení - klimatizace na pokojích DOZP Osek (části)“
Usnesení 1102/2019/RK-78
26. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Zateplení vstupního vestibulu“- SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor
Usnesení 1103/2019/RK-78
27. Realizace projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech
2020-2021“ a předfinancování jeho způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu
kraje
Usnesení 1104/2019/RK-78
28. Dotační program Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení
Usnesení 1105/2019/RK-78
29. Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení 1106/2019/RK-78
30. Žádost o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství
Usnesení 1107/2019/RK-78
31. Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem – Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni
Šrámka 23
Usnesení 1108/2019/RK-78
32. Jmenování konkursní komise
Usnesení 1109/2019/RK-78
33. Změny plánů pořízení investic na rok 2019 příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 1110/2019/RK-78
34. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice
Usnesení 1111/2019/RK-78
35. Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje na
rok 2019, účinnost od 15. 12. 2019 – soubor I.
Usnesení 1112/2019/RK-78
36. Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 - silnice, mosty aktualizace č. 1
Usnesení 1113/2019/RK-78
37. Vymezení neudržovaných úseků silnic nařízením kraje
Usnesení 1114/2019/RK-78
38. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje - personální záležitosti
Usnesení 1115/2019/RK-78
39. Rozpočtové změny 18/19
Usnesení 1116/2019/RK-78
40. Předání nemovitostí v k. ú. Dačice k hospodaření ZUŠ Dačice
Usnesení 1117/2019/RK-78
41. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění informování o evropských záležitostech
Usnesení 1118/2019/RK-78
42. Věcné břemeno pro Českou telekomunikační infrastrukturu a.s. v k. ú. Č. Budějovice 7 - uzavření
smlouvy č. SVB/OHMS/190/19
Usnesení 1119/2019/RK-78

*****
K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1078/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 23. 9. 2019.
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K bodu: Schválení návrhu dohody o ukončení smlouvy uzavřené v rámci realizace projektu JčK „Posílení
vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ (19. výzva
IROP)
Usnesení č. 1079/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh dohody o ukončení smlouvy uzavřené v rámci realizace projektu Jihočeského kraje „Posílení vybavení
Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ podaného do 19. výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu (také „IROP“);
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
T: 3. 12. 2019

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
České Budějovice, a.s., včetně zvýšení základního kapitálu dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 1080/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 2 015 900 000,- Kč, slovy dvěmiliardypatnáctmilionůdevětsettisíc korun
českých, o celkovou částku 197 000 000,- Kč, slovy jednostodevadesátsedmmilionů korun českých, z toho:
1. o částku 170 000 000,- Kč,
2. o částku 27 000 000,- 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, na částku
2 212 900 000,- Kč, slovy dvěmiliardydvěstědvanáctmilionůdevětsettisíc korun českých, a to ve smyslu ust.
§ 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení
základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 19 ks (devatenáct kusů) akcií
o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označených čísly 1980
až 1998 a 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun
českých, označených čísly 1999 až 2005 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno,
v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn
souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou
České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., uděluje
souhlas, aby emisní kurs 26 ks (dvacetišesti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl
splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit
emisní kurs akcií na účet č. 2107918128/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
přičemž splaceno bude 197 000 000,- Kč, slovy jednostodevadesátsedmmilionů korun českých, a to
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově
vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Český Krumlov, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 1081/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
IČO 26095149, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 536 832 000,- Kč, slovy pětsettřicetšestmilionůosmsettřicetdvatisíc
korun českých, o celkovou částku 5 700 000,- Kč, slovy pětmilionůsedmsettisíc korun českých, z toho:
1. o částku 4 100 000,- Kč v rámci projektu „Vybavení návazné péče Nemocnice Český Krumlov, a.s.“,
2. o částku 1 600 000,- 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, na částku 542 532 000,Kč, slovy pětsetčtyřicetdvamilionůpětsettřicetdvatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona
č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního
kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 514 až 518 a 7 ks
(sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých,
označených čísly 519 až 525 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné
podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem
valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
je Český Krumlov, Nemocniční 429, Horní Brána, PSČ 381 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., uděluje
souhlas, aby emisní kurs 12 ks (dvanácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl
splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit
emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., přičemž splaceno bude
5 700 000,- Kč, slovy pětmilionůsedmsettisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne
rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs
nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Prachatice, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 1082/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 421 240 500,- Kč, slovy čtyřistadvacetjednamilionůdvěstěčtyřicet
tisícpětset korun českých, o částku 1 300 000,- Kč, slovy jedenmiliontřistatisíc korun českých, 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, na částku 422 540 500,- Kč,
slovy čtyřistadvacetdvamilionůpětsetčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona
č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního
kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
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Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité
hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označený číslem 1455 a 3 ks (tři kusy) akcií
o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 1456 až
1458 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně
neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
jsou Prachatice, Prachatice II, Nebahovská 1015, PSČ 383 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas,
aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet
č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splacen bude 1 300 000,- Kč, slovy
jedenmiliontřistatisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich
jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného
akcionáře.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 1083/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 682 061 715,33 Kč slovy šestsetosmdesátdvamilionůšedesátjedna
tisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, o částku 1 200 000,- Kč, slovy jedenmiliondvěstětisíc
korun českých, 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, na
částku 683 261 715,33 Kč, slovy šestsetosmdesátřimilionůdvěstěšedesátjednatisícsedmsetpatnáct korun
českých třicettři haléřů, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do
částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité
hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označený číslem 618 a 2 ks (dva kusy) akcií
o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 619
a 620 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně
neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
jsou Strakonice, Strakonice I, Radomyšlská 336, PSČ 386 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., uděluje souhlas,
aby emisní kurs 3 ks (tří kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet
č. 228689932/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splacen bude 1 200 000,- Kč,
slovy jedenmiliondvěstětisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního
kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich
jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného
akcionáře.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Odměňování členů představenstev obchodních společností
založených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 1084/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodních společností Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice
Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s.,
IČO 26095203, Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
1. odměňování členů představenstev obchodních společností Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice
Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181 a Nemocnice Tábor, a.s.,
IČO 26095203 a Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1176/RK/19,
s účinností od 1. 10. 2019,
2. znění dodatku č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce člena představenstva dle vzoru v příloze č. 3 návrhu
č. 1176/RK/19, a to pro předsedy a kmenové členy představenstva obchodních společností Nemocnice
Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův
Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s.,
IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203 (dále jen
„dotčení členové představenstva“);
II. ukládá
předsedům představenstva obchodních společností Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149,
Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice
Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s.,
IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, zajistit uzavření dodatků ke smlouvám o výkonu
funkce člena představenstva s dotčenými členy představenstva, kterými bude upravena změna výše
odměny, a to podle vzoru tvořícího přílohu č. 3 návrhu č. 1176/RK/19.

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1085/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 1133/RK/19;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1133/RK/19 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
a) ve výši 8 000,- Kč příjemci: Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná,
IČO 00375951, na zajištění akce: „Slavnostní koncert k oslavám 30 let svobody a demokracie“,
b) ve výši 3 000,- Kč příjemci: Petr Hirsch, Dvůr Králové nad Labem, na zajištění akce: „Výstava a vernisáž
s besedou - Camino na kolečkách“,
c) ve výši 7 000,- Kč příjemci: Roman Šimek, Chrastiny 63, 397 01 Písek, IČO 72179767, na zajištění akce:
„Pelimatkat Cup - fotbalový turnaj dívek U15“,
d) ve výši 7 000,- Kč příjemci: TJ Spartak Soběslav, z.s., Nová 401/1, 392 01 Soběslav, IČO 46632191,
na zajištění akce: „Oslavy 90 let ledního hokeje v Soběslavi“,
e) ve výši 2 000,- Kč příjemci: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křenovice, Křenovice 15, 373 84 Dubné,
IČO 65048555, na zajištění akce: „Obvodová soutěž Plamen 2019/2020“,
f) ve výši 2 000,- Kč příjemci: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lhota, Lhota 22, Mladošovice, 373 12
Borovany, IČO 65048598, na zajištění akce: „Rozsvícení vánočního stromku - setkání dětí z okolí“,
2. poskytnutí individuální dotace a převod finančních prostředků na zřizovatelský odbor OŠMT:
a) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405/34,
392 01 Soběslav, IČO 72549572, na zajištění akce: „Slavnostní otevření areálu odborného výcviku Na
Pískách“,
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b) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405/34,
392 01 Soběslav, IČO 72549572, na zajištění akce: „Vánoční výstava“,
c) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Blatské sídliště 600/I,
391 81 Veselí nad Lužnicí, IČO 60061855, na zajištění akce: „Kouzelné dny v laboratořích pro žáky
základních škol Jihočeského kraje“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

K bodu: Zrušení usnesení č. 345/2018/ZK-17 ve věci realizace projektu „Bezpečnostní opatření na silnicích
II. tříd – 70.výzva“ a jeho nové financování z rozpočtu JčK
Usnesení č. 1086/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit
usnesení č. 345/2018/ZK-17 ze dne 16. 11. 2018 k projektu s názvem „Bezpečnostní opatření na silnicích II.
třídy – 70. výzva“,
2. schválit
a) realizaci projektu Jihočeského kraje „Bezpečnostní opatření na silnicích II. tříd – 70. výzva“ s celkovými
výdaji ve výši 28 108 124,54 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 19 478 182,93 Kč vč. DPH;
b) kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 1 947 818,29 Kč vč. DPH
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1200/RK/19;
c) předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 17 530 364,64 Kč vč. DPH
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1200/RK/19,
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 8 629 941,61 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1200/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 31. 10. 2019

K bodu: Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická- dodatek č. 1 - méněpráce
Usnesení č. 1087/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická“ uvedené ve
změnovém listu č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 až 3
návrhu č. 1198/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 až 3 návrhu č. 1198/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 ve výši minus 81 003,38 Kč bez DPH, tj. minus 98 014,09 Kč vč. DPH příslušné
smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou EUROVIA CS, a.s.,
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924, ve znění podle přílohy č. 2 návrhu č.
1198/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924, dle bodu II. tohoto
usnesení hejtmance kraje k podpisu.

K bodu: Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - dodatek č. 3 - vícepráce a méněpráce
Usnesení č. 1088/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
7
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

vícepráce a méněpráce na akci „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku“ uvedené ve
změnovém listu č. 2, včetně návrhu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2
návrhu č. 1199/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 2 po započtení víceprací a méněprací ve výši 236 672,29 Kč bez DPH dle důvodové
zprávy a příloh č. 1 návrhu č. 1199/RK/19;
2. uzavření dodatku č. 3 příslušné smlouvy o dílo mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou
Strabag a.s, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO 60838744, ve znění přílohy č. 2 k návrhu
č. 1199/RK/16;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 3 s firmou Strabag, a.s.
dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: 7. 10. 2019

K bodu: Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí - vícepráce a méněpráce, prodloužení termínu
Usnesení č. 1089/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí“ 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. 1149/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1 a 2, návrhu č. 1149/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem firmou EDIKT
a.s., Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice, IČO 25172328, ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 1149/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
EDIKT a.s., Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice, IČO 25172328, dle bodu I. tohoto usnesení
hejtmance k podpisu.
T: do 31. 10. 2019

K bodu: Modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Strakonice - vícepráce a méněpráce
Usnesení č. 1090/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace komunikací SFDI 2019 – okres Strakonice“ 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. 1174/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 2 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1 návrhu č. 1174/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou
ZNAKON, a.s., Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice, IČO 26018055, ve znění přílohy č. 2 návrhu č.
1174/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
ZNAKON, a.s., dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: do 31. 10. 2019

K bodu: „Modernizace komunikací SFDI 2019“ - okres Prachatice - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení č. 1091/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace komunikací SFDI 2019“ – okres Prachatice uvedené ve
změnovém listu č. 1, včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 4
návrhu č. 1166/RK/19;
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II. schvaluje
1. změnový list č. 1 po započtení víceprací a méněprací ve výši minus 1 030 326,70 Kč bez DPH dle
důvodové zprávy a příloh č. 1 – 4 návrhu č. 1166/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy, IČO 45357307, ve znění přílohy č. 4 k návrhu
č. 1166/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
Silnice Klatovy a.s. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: 15. 10. 2019

K bodu: SFDI 2019 - financování, uzavření smluv JčK a SÚS se SFDI - dle skutečnosti
Usnesení č. 1092/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. změnu přílohy č. 4, „Seznam akcí JČK“, RK190516_732_4, důvodové zprávy č. 732/RK/19 schválené
Usnesením č. 596/2019/RK-68 ze dne 16. 5. 2019, rozdělením na tabulku neinvestičních podakcí
spolufinancovaných z rozpočtu SFDI v předpokládané hodnotě cca 192,148 mil. Kč včetně DPH a tabulku
investičních podakcí financovaných z vlastních prostředků Jihočeského kraje v předpokládané hodnotě cca
90,253 mil. Kč včetně DPH dle přílohy č. 1 a č. 2 návrhu č. 1205/RK/19,
2. změnu textu v části II., bodu 1 Usnesení č. 596/2019/RK-68 ze dne 16. 5. 2019,
3. změnu textu v části II., bodu 4 Usnesení č. 596/2019/RK-68 ze dne 16. 5. 2019;
II. schvaluje
1. změnu přílohy č. 4, „Seznam akcí JČK“, RK190516_732_4, důvodové zprávy č. 732/RK/19 schválené
usnesením č. 596/2019/RK-68 ze dne 16. 5. 2019, rozdělením na tabulku neinvestičních podakcí
spolufinancovaných z rozpočtu SFDI v předpokládané hodnotě cca 192,148 mil. Kč včetně DPH a tabulku
investičních podakcí financovaných z vlastních prostředků Jihočeského kraje v předpokládané hodnotě cca
90,253 mil. Kč včetně DPH dle přílohy č. 1 a č. 2 návrhu č. 1205/RK/19,
2. změnu
usnesení č. 596/2019/RK-68 ze dne 16. 5. 2019 tak, že v části II, bodu 1 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 282,400 mil. Kč vč. DPH, příjemcem neinvestičních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši 98,569 mil. Kč je Jihočeský kraj, rozpis vybraných úseků silnic II. a III. třídy k realizaci je
součástí přílohy č. 4 návrhu č. 732/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 opravy silnic II. a III. třídy v předpokládané
výši 192,148 mil. Kč vč. DPH, příjemcem neinvestičních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši 98,569 mil. Kč je Jihočeský kraj, rozpis vybraných úseků silnic II. a III. třídy k realizaci je
součástí přílohy č. 1 návrhu č. 1205/RK/19“,
3. změnu
usnesení č. 596/2019/RK-68 ze dne 16. 5. 2019 tak, že v části II, bodu 4 se text:
„spolufinancování Jihočeským krajem v předpokládané výši 155,905 mil. Kč vč. DPH z vlastních prostředků
Jihočeského kraje“
nahrazuje textem:
„spolufinancování Jihočeským krajem v předpokládané výši cca 93,579 mil. Kč vč. DPH z vlastních
prostředků Jihočeského kraje“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit podání aktualizace žádosti o poskytnutí
finančních prostředků z Programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury v roce 2019 ve výši předpokládané hodnoty cca192,148 mil. Kč vč. DPH na
opravy silnic II. a III. třídy na území Jihočeského kraje, příjemce Jihočeský kraj.
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K bodu: Kompenzace dotčeným obcím - ochranné pásmo hluku letiště v Plané u Českých Budějovic
Usnesení č. 1093/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr poskytnutí peněžitého daru obcím dotčeným ochranným pásmem hluku letiště;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. navržené způsoby kompenzace dle důvodové zprávy návrhu č. 1175/RK/19,
2. poskytnout dar obcím jako kompenzaci za ochranné pásmo hluku letiště v Plané u Českých Budějovic ve
výši:
obec Planá u ČB – 477 565,- Kč
obec Homole – 279 605,- Kč
obec Lipí – 78 290,- Kč
obec Litvínovice 14 540,-Kč,
3. návrh Darovací smlouvy ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 1175/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh
smlouvy na peněžitý dar - kompenzaci dotčeným obcím - ochranné pásmo hluku letiště v Plané u Českých
Budějovic.
T: 31. 10. 2019

K bodu: Modernizace silnice II/137 Tábor, Křižíkovo náměstí - Kotnovská brána - úsek SO 104 - vícepráce a
méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení č. 1094/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace silnice II/137 Tábor, Křižíkovo náměstí – Kotnovská brána“ –
úsek SO 104, 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. 1216/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 po započtení víceprací a méněprací ve výši plus 104 293,75 Kč bez DPH dle důvodové
zprávy a příloh č. 1 – 3 návrhu č. 1216/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. 1216/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. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: 15. 10. 2019

K bodu: „Rekonstrukce a vybudování nových učeben včetně zázemí Husova 9, v objektu Střední školy
obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy
č. 2
Usnesení č. 1095/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce a vybudování nových učeben včetně zázemí Husova 9,
v objektu Střední školy obchodní a Vyšší odborné školy, České Budějovice, Husova 9“ uvedené
ve změnových listech č. 3 – 7 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1179/RK/19 ve výši
dodatečných stavebních prací 1 037 644,33 Kč bez DPH a nerealizovaných prací (rozpočtová rezerva
ve výši 550 000,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši 426 417,92 Kč bez DPH) ve výši 976 417,92 Kč bez
DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 3 – 7 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1179/RK/19,
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2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Střední školou obchodní a Vyšší odbornou
školou, České Budějovice, Husova 9 (od 1. 9. 2019 Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9),
IČO 00510874, a zhotovitelem stavby Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice,
IČO 60823020;
III. ukládá
Mgr. Jarmile Benýškové, ředitelce Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874,
uzavřít dodatek č. 2 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.

K bodu: Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3 – dodatek č. 1
Usnesení č. 1096/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3“
uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh
1 - 4 návrhu 1193/RK/19 ve výši dodatečných prací 837 185,68 bez DPH a nerealizovaných
prací 2 393 740,70 bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu 1193/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 ve výši 25 397 102,39 Kč bez DPH a 30 730 493,89 Kč vč. DPH příslušné smlouvy
uzavřené mezi Jihočeským krajem a firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 6177005,
ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 1193/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
COLAS CZ, a.s, dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Archeoskanzen Trocnov“ (Jihočeské muzeum v
Č. Budějovicích)
Usnesení č. 1097/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 1146/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Archeoskanzen Trocnov“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení
za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení včetně odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě na veřejnou zakázku
„Archeoskanzen Trocnov“ na základě § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., neboť se v průběhu
zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických (nabídková cena
výrazně překročila předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a není pro zadavatele ekonomicky přijatelná),
pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval;
III. ukládá
Ing. Františku Štanglovi, řediteli Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, IČO 00073539, zajistit
všechny potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Archeoskanzen
Trocnov“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum
keramiky, Novodvorská 301, Bechyně“ (Alšova jihočeská galerie)
Usnesení č. 1098/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
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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. 1188/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301,
Bechyně“ 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 „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky,
Novodvorská 301, Bechyně“:
název společnosti: Spilka a Říha s.r.o.
se sídlem: Petra Bezruče 489, 39201 Soběslav
IČO: 45021309
za cenu nejvýše přípustnou 20 824 887,00 Kč bez DPH, 25 198 113,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: MANE STAVEBNÍ s.r.o.
se sídlem: Okružní 2615, 37001 České Budějovice
IČO: 47239701
za cenu nejvýše přípustnou 21 785 881,97 Kč bez DPH, 26 360 918,00 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: HORA s.r.o.
se sídlem: Tržní 274/2, 39001 Tábor
IČO: 26015889
za cenu nejvýše přípustnou 22 161 287,54 Kč bez DPH, 26 815 158,00 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 440/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Aleši Seifertovi, řediteli Alšovy jihočeské galerie, IČO 00073512:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská
301, Bechyně“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zajištění úklidu budovy Domova pro seniory Světlo,
Drhovle“
Usnesení č. 1099/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 1189/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Zajištění úklidu budovy Domova pro seniory Světlo, Drhovle“ 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 „Zajištění úklidu budovy Domova pro seniory Světlo,
Drhovle“:
název společnosti: Roland Vágner
se sídlem: Mírová 928, 386 01 Strakonice
IČO: 73493775
za cenu nejvýše přípustnou 852 996,00 Kč bez DPH / 1 rok, 1 032 125,16 Kč vč. DPH / 1 rok,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: ZENOVA services s.r.o.
se sídlem: Purkyňova 2121/3, 117 21 Praha - Nové Město
IČO: 25051865
za cenu nejvýše přípustnou 907 200,00 Kč bez DPH / 1 rok, 1 097 712,00 Kč vč. DPH / 1 rok,
2) název společnosti: FORCORP GROUP spol. s r.o.
se sídlem: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc - Hodolany
IČO: 27841031
za cenu nejvýše přípustnou 1 089 324,80 Kč bez DPH / 1 rok, 1 318 083,01 Kč vč. DPH / 1 rok;
III. ukládá
Mgr. Miladě Chylíkové, ředitelce Domova pro seniory Světlo, IČO 70869812:
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1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce vytápění v objektu SPV, Pod Kamenem
179“ (SOSZ a SOU Český Krumlov)
Usnesení č. 1100/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 1192/RK/19 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Rekonstrukce vytápění v objektu SPV, Pod Kamenem 179“ 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 „Rekonstrukce vytápění v objektu SPV, Pod Kamenem 179“
analogicky s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., z důvodu, že po uplynutí lhůty pro podání nabídek
v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení;
III. ukládá
Mgr. Martině Kokořové, ředitelce Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český
Krumlov, Tavírna 342, IČO 60821221, zajistit všechny potřebné úkony související se zrušením zadávacího
řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce vytápění v objektu SPV, Pod Kamenem 179“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rozšíření fotovoltaického zdroje v areálu DOZP Osek“
Usnesení č. 1101/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení a hodnocení nabídek uvedené v přílohách
č. 1 - 2 k návrhu č. 1202/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Rozšíření fotovoltaického zdroje
v areálu DOZP Osek“ 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 „Rozšíření fotovoltaického zdroje v areálu DOZP Osek“:
název společnosti: SUNFIN PRAHA s.r.o.
se sídlem: Olgy Havlové 2901/28, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 28953096
za cenu nejvýše přípustnou 1 482 000,00 Kč bez DPH, 1 793 220,00 Kč s DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti: TERMS CZ s.r.o.
se sídlem: Krokova 2100/17, 370 76 České Budějovice
IČO: 26022231
za cenu nejvýše přípustnou 1 813 696,00 Kč bez DPH, 2 194 572,16 Kč s DPH;
III. ukládá
Mgr. Janu Hájkovi, řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením, Osek 1, 386 01 Strakonice, IČO
70871795:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na akci „Rozšíření fotovoltaického zdroje v areálu DOZP Osek“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Chlazení - klimatizace na pokojích DOZP Osek (části)“
Usnesení č. 1102/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení a hodnocení nabídek uvedené v přílohách
č. 1 - 2 k návrhu č. 1203/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Chlazení – klimatizace na pokojích
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DOZP Osek (části)“ 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 „Chlazení – klimatizace na pokojích DOZP Osek (části)““:
název společnosti: DCI Czech a.s.
se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO: 04501624
za cenu nejvýše přípustnou 2 569 426,00 Kč bez DPH, 2 954 839,90 Kč s DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: SOREX s.r.o.
se sídlem: U Hřiště 456, 267 24 Hostomice
IČO: 49827201
za cenu nejvýše přípustnou 2 979 994,80 Kč bez DPH, 3 426 994,02 Kč s DPH,
2) název společnosti: Š + H Bohunice s.r.o.
se sídlem: 373 01 Temelín 3
IČO: 45022313
za cenu nejvýše přípustnou 3 364 944,07 Kč bez DPH, 3 869 685,68 s DPH;
III. ukládá
Mgr. Janu Hájkovi, řediteli Domova pro osoby se zdravotním postižením, Osek, 386 01 Strakonice,
IČO 70871795:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na akci „Chlazení – klimatizace na pokojích DOZP Osek (části)“.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Zateplení vstupního vestibulu“- SŠ obchodu, služeb a řemesel
Tábor
Usnesení č. 1103/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 1153/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 „Zateplení vstupního
vestibulu“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední škole obchodu, služeb a řemesel a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, IČO 75050099, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek
a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Zateplení vstupního vestibulu“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady
2) Mgr. Radek Cícha, ředitel školy
Mgr. Milan Mikolášek, ZŘ školy
3) Ing. Vladislav Janda, TDI investora
Ing. Eva Šišková, ZŘ školy
4) Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI JčK
5) Bc. Hana Burcevová, DiS, OŠMT
Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT;
2. Mgr. Radkovi Cíchovi, řediteli Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě
kraje k projednání.

14
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

K bodu: Realizace projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v
letech 2020-2021“ a předfinancování jeho způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu
kraje
Usnesení č. 1104/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území
Jihočeského kraje v letech 2020-2021“ a podání žádosti o podporu do Operačního programu Technická
pomoc s celkovými výdaji 4 719 090 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji 4 469 090 Kč,
2. předfinancování projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje
v letech 2020-2021“ z rozpočtu kraje ve výši 100 % celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 4 469 090 Kč
s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Technická pomoc, s čerpáním dle přílohy č. 1
k návrhu č. 1152/RK/19,
3. financování nezpůsobilých výdajů projektu Jihočeského kraje „Podpora činnosti Regionální stálé
konference pro území Jihočeského kraje v letech 2020-2021“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši
250 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Technická pomoc, s čerpáním
dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1152/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členovi rady kraje, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 10. 2019

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek, 1. výzva pro rok 2019 - vyhlášení
Usnesení č. 1105/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek, 1. výzva pro rok 2019, dle
přílohy č. 1 návrhu č. 1190/RK/19;
2. Vzor smlouvy k Dotačnímu programu Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek, dle přílohy
č.2 návrhu č. 1190/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek, 1. výzva pro rok 2019, s předpokládanou
alokací 10 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 4. 10. 2019, s termínem zahájení podávání žádostí
2. 1. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 31. 3. 2020;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit seznam žádostí radě kraje a zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 30. 6. 2020

K bodu: Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 1106/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného vztahu ke zřizované organizaci pro:
1. Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, ve výši
924 095,15 Kč,
2. Střední průmyslovou školu stavební, České Budějovice, Resslova 2, IČO 60076089, ve výši 500 000 Kč,
3. Střední uměleckoprůmyslovou školu, Bechyně, Písecká 203, IČO 60061880, ve výši 2 700 000 Kč,
v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1130 /RK/19.

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

K bodu: Žádost o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství
Usnesení č. 1107/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje žadatele Biskupské gymnázium J. N.
Neumanna a Církevní základní škola, Jirsíkova 420/5, 370 01 České Budějovice, IČO 00666122, na účel
„Modernizace vybavení školní kuchyně Biskupského gymnázia“ v požadované výši 100 000 Kč;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace ve výši 100 000 Kč žadateli Biskupské gymnázium J. N. Neumanna
a Církevní základní škola, Jirsíkova 420/5, 370 01 České Budějovice, IČO 00666122, na účel „Modernizace
vybavení školní kuchyně Biskupského gymnázia“, a uvolnění prostředků z rozpočtové rezervy kraje na
vyplacení individuální dotace,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle vzorové smlouvy schválené usnesením rady
kraje č. 570/2019/RK-67 ze dne 9. 5. 2019;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení a informovat žadatele o výsledku projednání jeho žádosti radou kraje.

K bodu: Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem – Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni
Šrámka 23
Usnesení č. 1108/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
ve funkci zřizovatele, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1186/RK/19 s uzavřením „Smlouvy
o partnerství s finančním příspěvkem“ mezi příjemcem dotace Gymnáziem Globe, s.r.o., IČO 25330365,
a jeho partnerem s finančním příspěvkem Gymnáziem J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23,
IČO 60076135, která je přílohou č. 1 návrhu č. 1186/RK/19;
II. pověřuje
Mgr. Zdeňka Dvořáka, náměstka hejtmanky, k podpisu „Souhlasu zřizovatele“, který je přílohou č. 2 návrhu
č. 1186/RK/19.
T: 4. 10. 2019

K bodu: Jmenování konkursní komise
Usnesení č. 1109/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
jmenuje
předsedu a členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Gymnázia
Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333 v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb. (dále jen
konkursní vyhláška) dle důvodové zprávy návrhu č. 1157/RK/19.

K bodu: Změny plánů pořízení investic na rok 2019 příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 1110/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2019 schváleného usnesením č. 126/2019/RK-60 ze dne
31. 1. 2019 Domova pro seniory, Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČO 75011204, dle přílohy č. 2, návrhu
č. 1163/RK/19.
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K bodu: Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice
Usnesení č. 1111/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
Dodatek č. 16 ke Zřizovací listině Domova seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Bavorská 936, 383 01
Prachatice, IČO 00477109, ve znění uvedeném v příloze č. 1 návrhu č. 1164/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 31. 10. 2019

K bodu: Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského
kraje na rok 2019, účinnost od 15. 12. 2019 – soubor I.
Usnesení č. 1112/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. znění dodatku č. 20 Smlouvy č. 010/09/54/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem Štefl-tour Dačice
s.r.o. (právní nástupce Josef Štefl - tour), IČO 07224605, včetně aktualizované Přílohy č. 1 Smlouvy (soubor
spojů a linek) dle jednacího řízení bez uveřejnění, doplněné Přílohy č. 2 o Závazný nástroj (provozní náklady
celkem na 1 km), aktualizovaných Technických a provozních standardů, aktualizovaného Sazebníku pokut a
vzoru Služebního průkazu společnosti JIKORD pro kontrolní činnost, jak je uvedené v příloze č. 1 - 7 návrhu
č. 1201/RK/19,
2. znění dodatku č. 14 Smlouvy č. 010/09/56/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem „Dopravní podnik Města Vlachovo
Březí, s.r.o.“, IČO 25164538, včetně aktualizované Přílohy č. 1 Smlouvy (soubor spojů a linek) dle jednacího
řízení bez uveřejnění, doplněné Přílohy č. 2 o Závazný nástroj (provozní náklady celkem na 1 km),
aktualizovaných Technických a provozních standardů, aktualizovaného Sazebníku pokut a vzoru Služebního
průkazu společnosti JIKORD pro kontrolní činnost, jak je uvedené v příloze č. 8 – 13 návrhu č. 1201/RK/19;
3. výši finančních závazků vyplývajících z dodatků smluv pro rok 2019 uvedených v části I. tohoto návrhu
usnesení, jak je uvedeno v příloze č. 14 návrhu č 1201/RK/19.
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje dodatky smluv o
závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve znění podle části I. tohoto
usnesení.
T: 17. 10. 2019

K bodu: Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 - silnice, mosty aktualizace č. 1
Usnesení č. 1113/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh „Plánu reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 –silnice a mosty –
aktualizace č. 1“ uvedený v příloze návrhu č. 1197/RK/19;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, realizovat „Plán reprodukce majetku
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 – silnice a mosty – aktualizace č. 1“.
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K bodu: Vymezení neudržovaných úseků silnic nařízením kraje
Usnesení č. 1114/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Nařízení kraje č. 1/2019, kterým se stanoví úseky silnic na území Jihočeského kraje, na kterých se pro jejich
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí uvedené v příloze
č. 1 návrhu č. 1098/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit vydání Nařízení kraje č. 1/2019 ve Věstníku
právních předpisů kraje.
T: do 21. 10. 2019

K bodu: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje - personální záležitosti
Usnesení č. 1115/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
část I. odst. 2 usnesení rady kraje č. 730/2019/RK - 69 ze dne 6. 6. 2019 ve věci schválení podmínek pro
vyplacení roční odměny za rok 2019 pro ředitele Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o.;
II. schvaluje
nové podmínky pro vyplacení roční odměny za rok 2019 pro ředitele Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje p.o. uvedené v neveřejné příloze návrhu 1187/RK/19;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členovi rady kraje, zajistit následující kroky související s realizací částí I. a II. tohoto
usnesení.
T: 31. 10. 2019

K bodu: Rozpočtové změny 18/19
Usnesení č. 1116/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 331/R – 363/R,
2. návrh rozpočtových opatření č. 329/Z – 330/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 329/Z – 330/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 331/R – 363/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtová opatření č. 329/Z – 330/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Předání nemovitostí v k. ú. Dačice k hospodaření ZUŠ Dačice
Usnesení č. 1117/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) předání nemovitého majetku - na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2930-8710/2019
nově označených parcel, a to parcely č. 282/4 o výměře 197 m 2 a parcely č. 282/5 o výměře 71 m 2,
oddělených z pozemku parcely KN p. č. 282, a dále parcely č. 284/2 o výměře 118 m 2, oddělené z pozemku
parcely KN p. č. 284, vše v k. ú. Dačice, k hospodaření se svěřeným majetkem Základní umělecké škole,
Dačice, Antonínská 93/II, IČO 60816830, ke dni schválení zastupitelstvem kraje,
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b) dodatek č. 10 zřizovací listiny Základní umělecké školy, Dačice, Antonínská 93/II, IČO 60816830, kterým
se mění příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ tak, že se jí majetek uvedený v části I. 1. a) usnesení předává k hospodaření,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. 1. usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na předání pozemků k hospodaření
s nemovitým majetkem zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění informování o evropských záležitostech
Usnesení č. 1118/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění informování o evropských záležitostech ve znění přílohy
č. 1 návrhu č. 1170/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Věcné břemeno pro Českou telekomunikační infrastrukturu a.s. v k. ú. Č. Budějovice 7 - uzavření
smlouvy č. SVB/OHMS/190/19
Usnesení č. 1119/2019/RK-78
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na částech pozemků parc. KN č. 43/1, č. 43/3 a č. 43/4 v rozsahu dle geometrického plánu č. 4412-278/2019
v k. ú. Č. Budějovice 7, ve vlastnictví Jihočeského kraje, spočívající v právu umístění podzemního
komunikačního vedení HDPE trubek pro optický kabel a v právech vyplývajících ze zákona o elektronických
komunikacích č. 127/2005 Sb. ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
IČO 04084063, za jednorázovou úhradu 500 Kč bez DPH dle návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/190/19
v příloze č. 1 návrhu č. 1184/RK/19;
II. pověřuje
Mgr. Ivo Kareše, ředitele Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, České Budějovice,
Na Sadech 27, IČO 00073504, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene dle
části I. tohoto usnesení.

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

……………………………….

19
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

