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 81. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 17. 10. 2019
Program:
1. Rozpočtové změny 19/19
Usnesení 1123/2019/RK-81
2. Poskytnutí individuální dotace Vodní záchranné službě ČČK Český Krumlov na výstavbu loděnice
Usnesení 1124/2019/RK-81
3. Evropský region Dunaj – Vltava (ERDV) – žádost do Fondu malých projektů v rámci předsednictví
Jihočeského kraje
Usnesení 1125/2019/RK-81
4. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Český Krumlov, a.s.
Usnesení 1126/2019/RK-81
5. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Dačice, a.s.
Usnesení 1127/2019/RK-81
6. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení 1128/2019/RK-81
7. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Písek, a.s.
Usnesení 1129/2019/RK-81
8. „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019“ - okres Tábor - méněpráce - dodatek č. 2
Usnesení 1130/2019/RK-81
9. Přeložka silnice II/137 v úseku Slapy - prodloužení termínu - dodatek smlouvy
Usnesení 1131/2019/RK-81
10. Most ev.č.1536-1 před obcí Stříbřec-méněpráce-vícepráce - dodatek č.2 smlouvy
Usnesení 1132/2019/RK-81
11. Most ev. č. 155-006 Houdkův most a most ev. č. 155 - 007 přes náhon, vícepráce a méněpráce, dodatek
č.1
Usnesení 1133/2019/RK-81
12. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany
v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“
Přerušeno
13. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Demolice stávající pilnice a výstavba nového pilařského
provozu ŠP Hůrky“ (Krajské školní hospodářství)
Usnesení 1134/2019/RK-81
14. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice II/160, k. ú. Horní Jílovice – řešení ohrožení
komunikace nestabilním skalním svahem“
Usnesení 1135/2019/RK-81
15. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Chlazení v budovách KÚ Jihočeského kraje“
Neschváleno
16. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice III/14539 Žabovřesky – hráz Vyšatov“
Usnesení 1136/2019/RK-81
17. „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“ –
vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 2 (Alšova jihočeská galerie)
Usnesení 1137/2019/RK-81
18. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení 1138/2019/RK-81
19. Dotační program Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění
dopadů klimatické změny, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 1139/2019/RK-81
20. Dotační program Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní rok
2019/2020 - výběr projektů
Usnesení 1140/2019/RK-81
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21. Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2020
Přerušeno
22. Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení 1141/2019/RK-81
23. Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 - návrh
Usnesení 1142/2019/RK-81
24. Žádosti o prodloužení termínu realizace akcí v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
Usnesení 1143/2019/RK-81
25. Připomínky k návrhu vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava
Usnesení 1144/2019/RK-81
26. Vyhlášení výzvy - Cena hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského
kraje 2020
Usnesení 1145/2019/RK-81
27. Změna usnesení č. 233/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 realizace projektu „Zefektivnění ochrany a
využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii - Wortnerově domě“
Usnesení 1146/2019/RK-81
28. Zahájení realizace projektu Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi v Jihočeském kraji v rámci výzvy č.
30_19_0009 OP PMP
Usnesení 1147/2019/RK-81
29. Rozpočet školství - čtvrtá úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení 1148/2019/RK-81
30. Příspěvky a návratná finanční výpomoc z Fondu rozvoje školství
Usnesení 1149/2019/RK-81
31. Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele
Usnesení 1150/2019/RK-81
32. Žádost o poskytnutí individuální dotace z oblasti sportu
Neschváleno
33. Personální záležitosti školství - změna platové třídy
Usnesení 1151/2019/RK-81
34. Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v
Karlovarském kraji
Usnesení 1152/2019/RK-81
35. Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
Usnesení 1153/2019/RK-81
36. Krajský projekt primární prevence na rok 2020
Usnesení 1154/2019/RK-81
37. Změny plánů pořízení investic na rok 2019 příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 1155/2019/RK-81
38. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov PETRA Mačkov
Usnesení 1156/2019/RK-81
39. Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje na
rok 2019, účinnost od 15. 12. 2019 – soubor III.
Usnesení 1157/2019/RK-81
40. Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky
Usnesení 1158/2019/RK-81
41. Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Usnesení 1159/2019/RK-81
42. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v
rámci IDS JMK
Usnesení 1160/2019/RK-81
43. Odstranění staveb v areálu Letiště České Budějovice
Usnesení 1161/2019/RK-81
44. Přijetí daru nemovitostí v k. ú. Písek od Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení 1162/2019/RK-81
45. Budoucí koupě nemovitostí v k. ú. Soběslav od společnosti LEKA DEM s.r.o.
Usnesení 1163/2019/RK-81
46. Záměr směny částí pozemků v k. ú. Kaplice
Usnesení 1164/2019/RK-81
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47. Uzavření Dodatku č. 7 k pojistné smlouvě s HVP a.s.
Usnesení 1165/2019/RK-81
48. Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Truskovice
Usnesení 1166/2019/RK-81
49. Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Olešná nad Vltavou
Usnesení 1167/2019/RK-81
50. Smlouva o výpůjčce pozemků v evropsky významné lokalitě Vrbenské rybníky
Usnesení 1168/2019/RK-81
51. Věcné břemeno pro Jihočeský kraj v k. ú. Boršov nad Vltavou
Usnesení 1169/2019/RK-81
52. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1170/2019/RK-81
53. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 31. 10. 2019
Usnesení 1171/2019/RK-81
*****

K bodu: Rozpočtové změny 19/19
Usnesení č. 1123/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 382/R – 407/R,
2. návrh rozpočtových opatření č. 364/Z – 381/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 364/Z – 381/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 382/R – 407/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtová opatření č. 364/Z – 381/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Poskytnutí individuální dotace Vodní záchranné službě ČČK Český Krumlov na výstavbu loděnice
Usnesení č. 1124/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Vodní záchranné služby ČČK Český Krumlov, p.s., IČO 60630256, se sídlem U Kasáren 111, 381 01
Český Krumlov - Vyšný, o poskytnutí individuální investiční dotace na výstavbu loděnice ve Výcvikovém
středisku a základně Dolní Vltavice;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí investiční dotace z rozpočtu kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem Vodní
záchranná služba ČČK Český Krumlov, p.s., IČO 60630256, ve výši 150 000,- Kč,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace zastupitelstvem kraje dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1194/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh dotace uvedený v části II. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 31. 10. 2019
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K bodu: Evropský region Dunaj – Vltava (ERDV) – žádost do Fondu malých projektů v rámci předsednictví
Jihočeského kraje
Usnesení č. 1125/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „Přeshraniční spolupráce obcí a měst ERDV v komunitně vedeném místním rozvoji“
(žadatel: Jihočeský kraj, Odbor kanceláře hejtmanky) a podání žádosti o podporu do Fondu malých projektů
Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 s celkovými způsobilými
výdaji jihočeské části projektu 23.529,41 EUR;
2. kofinancování projektu „Přeshraniční spolupráce obcí a měst ERDV v komunitně vedeném místním
rozvoji“ Jihočeským krajem ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, tj. 3 529,41
EUR, s podmínkou přidělení dotace z Fondu malých projektů Programu spolupráce INTERREG V-A
Rakousko – Česká republika 2014-2020, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 k návrhu č. 878/RK/18;
3. předfinancování projektu „Přeshraniční spolupráce obcí a měst ERDV v komunitně vedeném místním
rozvoji“ Jihočeským krajem ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů jihočeské části projektu, tj. 20 000,EUR, s podmínkou přidělení dotace z Fondu malých projektů Programu spolupráce INTERREG V-A
Rakousko – Česká republika 2014-2020, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 k návrhu č. 878/RK/18;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 10. 2019
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení č. 1126/2019/RK-81
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:
I. volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., navrženého zástupce kraje
MUDr. Jindřicha Floriána, s účinností ke dni 31. 3. 2020;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
ve znění přílohy návrhu č. 1180/RK/19;
III. ukládá
Ing. Michalu Čarvašovi, MBA, členovi představenstva, uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce člena
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., dle části II. usnesení.
T: 30. 03. 2020
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení č. 1127/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. volí
členy představenstva obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., navržené zástupce kraje
MUDr. Miroslavu Člupkovou, MBA, LL.M., s účinností ke dni 6. 2. 2020 a Ing. Martu Krechlerovou,
s účinností ke dni 14. 4. 2020;
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II. schvaluje
smlouvy o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., ve znění
příloh návrhu č. 1181/RK/19;
III. ukládá
Ing. Michalu Čarvašovi, MBA, členovi představenstva, uzavřít schválené smlouvy o výkonu funkce člena
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., dle části II. usnesení.
T: 05. 02. 2020
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 1128/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157, 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. volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., navrženého zástupce
kraje MUDr. Víta Lorence, s účinností ke dni 17. 2. 2020;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
ve znění přílohy návrhu č. 1182/RK/19;
III. ukládá
Ing. Miroslavu Janovskému, předsedovi představenstva, uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce člena
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., dle části II. usnesení.
T: 16. 02. 2020
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení č. 1129/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
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. volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., navrženého zástupce kraje Ing. Danu
Čagánkovou, s účinností ke dni 2. 1. 2020;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., ve znění
přílohy návrhu č. 1183/RK/19;
III. ukládá
MUDr. Jiřímu Holanovi, MBA, předsedovi představenstva, uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce
člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., dle části II. usnesení.
T: 31. 12. 2019
K bodu: „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019“ - okres Tábor - méněpráce - dodatek č. 2
Usnesení č. 1130/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
méněpráce na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019“ – okres Tábor uvedené ve změnovém
listu č. 2 a 3, včetně návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 3 návrhu
č. 1233/RK/19;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 2 a 3 po započtení méněprací ve výši mínus 52 112,48 Kč bez DPH dle důvodové
zprávy a příloh č. 1 – 3 návrhu č. 1233/RK/19,
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2. uzavření dodatku č. 2 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. 1233/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
PORR a.s. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: 31. 10. 2019
K bodu: Přeložka silnice II/137 v úseku Slapy - prodloužení termínu - dodatek smlouvy
Usnesení č. 1131/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
prodloužení termínu plnění projektových prací na akci „Přeložky silnice II/137 v úseku Slapy“ včetně návrhu
dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č.1 návrhu 1254/RK/19;
II. schvaluje
1. prodloužení termínu do 30. 4. 2020
2. uzavření dodatku č.1 příslušné smlouvy mezi JK a projekční společností SAGASTA s.r.o., Novohradská
1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČO 04598555;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č.1 smlouvy s projekční
kanceláří SAGASTA s.r.o., hejtmance kraje k podpisu.
T: 30. 4. 2019
K bodu: Most ev.č.1536-1 před obcí Stříbřec-méněpráce-vícepráce - dodatek č.2 smlouvy
Usnesení č. 1132/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
méněpráce a vícepráce na akci „Most ev. č. 1536-1 před obcí Stříbřec“ uvedené ve změnovém listu č. 2
včetně návrhu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh 1-5 návrhu 1247/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 2 po započtení víceprací a méněprací ve výši minus 107 928,03 Kč dle důvodové zprávy
a jejich příloh č. 1-4 návrhu 1247/RK/19;
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a sdružením Stříbřec CCZ –
Firesta, se sídlem Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha, IČO 26177005, ve znění přílohy č. 5 návrhu 1247/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy se sdružením
Stříbřec CCZ – Firesta, hejtmance kraje k podpisu.
T: 30. 11. 2019
K bodu: Most ev. č. 155-006 Houdkův most a most ev. č. 155 - 007 přes náhon, vícepráce a méněpráce,
dodatek č.1
Usnesení č. 1133/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Most ev. č. 155-006 Houdkův most a most ev. č. 155–007 přes náhon“
uvedené ve změnovém listu č. 1 a č. 2 včetně návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a
přílohy č. 1-6 návrhu č. 1253/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 a č. 2 po započtení víceprací a méněprací ve výši mínus 17 777,23 Kč bez DPH dle
důvodové zprávy a jejich příloh č. 1,3,4,5 a 6 návrhu 1253/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy mezi JK a firmou SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470
01 Česká Lípa, IČO 25018094, ve znění podle přílohy č. 2 návrhu 1253/RK/19;
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III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou SaM
silnice a mosty a.s. hejtmance kraje k podpisu.
T: 30. 10. 2019
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Demolice stávající pilnice a výstavba nového pilařského
provozu ŠP Hůrky“ (Krajské školní hospodářství)
Usnesení č. 1134/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a protokoly o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 1220/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Demolice stávající pilnice a výstavba nového pilařského provozu ŠP Hůrky“ 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 „Demolice stávající pilnice a výstavba nového pilařského
provozu ŠP Hůrky“:
sdružení: „PILA-HEGE“
název společnosti: PILA MARTINICE s. r. o. (vedoucí společník)
se sídlem: Simínský mlýn 26, 262 72 Březnice – Martinice
IČO: 24815799
název společnosti: HEGE stavební s. r. o. (společník)
se sídlem: Nad Přehradou 826, 264 01 Sedlčany
IČO: 28980310
za cenu nejvýše přípustnou 38 733 050,17 Kč bez DPH, 46 866 990,71 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, IČO 71294775:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na akci „Demolice stávající pilnice a výstavba nového pilařského provozu ŠP
Hůrky“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice II/160, k. ú. Horní Jílovice – řešení ohrožení
komunikace nestabilním skalním svahem“
Usnesení č. 1135/2019/RK-81
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. 1241/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Silnice II/160, k. ú. Horní Jílovice – řešení ohrožení komunikace nestabilním
skalním svahem“ 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 „Silnice II/160, k. ú. Horní Jílovice – řešení ohrožení
komunikace nestabilním skalním svahem“:
název společnosti: VERTICO, s.r.o.
se sídlem: Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem - Všebořice
IČO: 27296148
za cenu nejvýše přípustnou 6 475 090,45 Kč bez DPH, 7 834 859,44 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1131/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Silnice II/160, k. ú. Horní Jílovice – řešení
ohrožení komunikace nestabilním skalním svahem“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice III/14539 Žabovřesky – hráz Vyšatov“
Usnesení č. 1136/2019/RK-81
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. 1256/RK/19, na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/14539
Žabovřesky – hráz Vyšatov“, 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 „Silnice III/14539 Žabovřesky – hráz Vyšatov“:
název společnosti:
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:
45274924
za cenu nejvýše přípustnou 13 564 073,42 Kč bez DPH, 16 412 528,84 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení v pořadí:
a) název společnosti: M-SILNICE a.s.
se sídlem:
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO:
42196868
za cenu nejvýše přípustnou 13 590 238,25 Kč bez DPH, 16 444 188,28 Kč vč. DPH,
b) název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 14 125 745,45 Kč bez DPH, 17 092 151,99 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 „Silnice III/14539 Žabovřesky – hráz Vyšatov“.
K bodu: „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“
– vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 2 (Alšova jihočeská galerie)
Usnesení č. 1137/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské
galerii - Wortnerově domě“ uvedené ve změnových listech č. 13 až 25 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
k návrhu č. 1223/RK/19 v celkové výši dodatečných stavebních prací 2 071 539,17 Kč bez DPH
a nerealizovaných prací ve výši 745 500,06 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 13 až 25 dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1223/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Alšovou jihočeskou galerií, IČO 00073512
a zhotovitelem stavby firmou HORA s. r. o., Tržní 274/2, 390 01 Tábor, IČO 26015889;
III. ukládá
Mgr. Aleši Seifertovi, řediteli Alšovy jihočeské galerie, IČO 00073512, uzavřít dodatek č. 2 smlouvy
s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení č. 1138/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace Nadace Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČO
26080320, o prodloužení termínu realizace projektu „Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy
v Jihočeském kraji“, reg. č. 446-03-001, smlouva SDO/OEZI/991/19, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019,
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2. žádost příjemce dotace Aerobic Club ČB z.s., Kostelní 955/5, 370 04 České Budějovice, IČO 07681453,
o změnu rozpočtu projektu „Aerobic Club ČB – celoroční příprava dětí“, reg. č. 448-01-185, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu,
1. výzva pro rok 2019,
3. žádost příjemce dotace Sportovní klub – SK Boxing TŘEBOŇ, z.s., Ke Hřišti 98, 379 01 Třeboň,
IČO 26628678, o změnu rozpočtu projektu „Workoutové hřiště, dresy“, reg. č. 448-01-214, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu,
1. výzva pro rok 2019,
4. žádost příjemce dotace obce Halámky, Halámky 63, 378 06 Halámky, IČO 00666386, o prodloužení
termínu realizace projektu „Územní plán Halámky“, reg. č. 425-01-012/17, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok
2017,
5. žádost příjemce dotace obce Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov, IČO 00246212,
o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Zlatá Koruna“, reg. č. 425-01-006/16, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2016,
6. žádost příjemce dotace obce Budíškovice, Budíškovice 127, 378 91 Budíškovice, IČO 00246387,
o prodloužení termínu realizace projektu „objekt stodoly, parc.č. 33/1, 33/2, 33/3, k.ú. Budíškovice, rejstř.
č. ÚSKP 29143/3-1775 – výměna střešní krytiny a klempířských prvků“, reg. č. 457-05-47/2019, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2019;
II. doporučuje
1. zastupitelstvu kraje schválit
a) žádost příjemce dotace Nadace Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, IČO
26080320, o prodloužení termínu realizace projektu „Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy
v Jihočeském kraji“, reg. č. 446-03-001, smlouva SDO/OEZI/991/19, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, a to
s termínem ukončení realizace nejpozději do 30. 4. 2020 s podáním závěrečné zprávy do 14. 5. 2020,
b) žádost příjemce dotace Sportovní klub – SK Boxing TŘEBOŇ, z.s., Ke Hřišti 98, 379 01 Třeboň,
IČO 26628678, o změnu rozpočtu projektu „Workoutové hřiště, dresy“, reg. č. 448-01-214, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního
sportu, výzva pro rok 2019, a to místo položky „workoutové hřiště“ ponechat položku „tréninkové dresy“
18 000 Kč, ponížit položku „posilovací lavice“ na 18 990 Kč a nově zařadit položku „olympijské kotouče“
9 009 Kč“,
c) žádost příjemce dotace obce Halámky, Halámky 63, 378 06 Halámky, IČO 00666386, o prodloužení
termínu realizace projektu „Územní plán Halámky“, reg. č. 425-01-012/17, 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 16. 8. 2021,
d) žádost příjemce dotace obce Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov, IČO 00246212,
o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Zlatá Koruna“, reg. č. 425-01-006/16, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2016, a to do 31. 12. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2021,
e) žádost příjemce dotace obce Budíškovice, Budíškovice 127, 378 91 Budíškovice, IČO 00246387,
o prodloužení termínu realizace projektu „objekt stodoly, parc.č. 33/1, 33/2, 33/3, k.ú. Budíškovice, rejstř.
č. ÚSKP 29143/3-1775 – výměna střešní krytiny a klempířských prvků“, reg. č. 457-05-47/2019, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2019, a to do 30. 11. 2019
s termínem podání závěrečné zprávy do 9. 12. 2019,
2. zastupitelstvu kraje neschválit
žádost příjemce dotace Aerobic Club ČB z.s., Kostelní 955/5, 370 04 České Budějovice, IČO 07681453,
o změnu rozpočtu projektu „Aerobic Club ČB – celoroční příprava dětí“, reg. č. 448-01-185, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu,
1. výzva pro rok 2019, a to zařazení položky „odměna pro 4 trenérky v rámci soustředění“ ve výši 20 000 Kč;
III. doporučuje
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 10. 2019
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro
zmírnění dopadů klimatické změny, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 1139/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny, 1. výzva pro rok
2019, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1240/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny, 1. výzva pro rok 2019,
v celkové výši 4 520 678 Kč dle příloh návrhu č. 1240/RK/19, a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 10. 2019
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní
rok 2019/2020 - výběr projektů
Usnesení č. 1140/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní rok 2019/2020, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1224/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. navýšení alokace Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje,
výzva pro školní rok 2019/2020 o částku 173 400 Kč z vratek z předchozích let,
2. poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského
kraje, výzva pro školní rok 2019/2020, v celkové výši 5 962 000 Kč dle přílohy č. 1 návrhu č. 1224/RK/19
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 10. 2019
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019 - výběr projektů
Usnesení č. 1141/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, dle přílohy
č. 1 návrhu č. 1236/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, v celkové výši
2 815 930 Kč dle přílohy č. 2 návrhu č. 1236/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 10. 2019
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 návrh
Usnesení č. 1142/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 podle příloh návrhu č. 1225/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit Pravidla Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 s alokací 110 mil. Kč,
2. vyhlásit Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 s termínem zveřejnění výzvy dne
1. 11. 2019, termínem zahájení podávání žádostí dne 2. 12. 2019 a termínem ukončení podávání žádostí
dne 31. 12. 2019;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh vyhlášení dotačního programu zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 31. 10. 2019
K bodu: Žádosti o prodloužení termínu realizace akcí v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129
300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
Usnesení č. 1143/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace obce Litochovice, Neuslužice 16, 387 01 Volyně, IČO 00667668, o prodloužení
termínu realizace akce „Kanalizace a ČOV Litochovice“, v rámci kofinancování dotačního programu MZe
129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“,
2. žádost příjemce dotace obce Litochovice, Neuslužice 16, 387 01 Volyně, IČO 00667668, o prodloužení
termínu realizace akce „Vodovod Litochovice“, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodloužení termínu realizace akce „Kanalizace a ČOV Litochovice“, příjemce dotace obec Litochovice,
Neuslužice 16, 387 01 Volyně, IČO 00667668, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 12. 2019,
2. prodloužení termínu realizace akce „Vodovod Litochovice“, příjemce dotace obec Litochovice, Neuslužice
16, 387 01 Volyně, IČO 00667668, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora
výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 12. 2019;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 10. 2019
K bodu: Připomínky k návrhu vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava
Usnesení č. 1144/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh připomínek Jihočeského kraje k návrhu vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku
Šumava dle přílohy 1 návrhu č. 1277/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit vložení připomínek k návrhu vyhlášky
o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava do připomínkového systému Úřadu vlády ČR
(eKLEP).
T: 21. 10. 2019
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K bodu: Vyhlášení výzvy - Cena hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic
Jihočeského kraje 2020
Usnesení č. 1145/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
vyhlášení výzvy k předkládání návrhů na udělení Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj
lidových tradic Jihočeského kraje na rok 2020 ke dni 18. 10. 2019;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.
T: 18. 10. 2019
K bodu: Změna usnesení č. 233/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 realizace projektu „Zefektivnění ochrany a
využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii - Wortnerově domě“
Usnesení č. 1146/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 233/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 ve věci „Zefektivnění ochrany a využívání
sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“ v části I v bodě a) a d);
2. schválit
a) realizaci projektu Alšovy jihočeské galerie „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově
jihočeské galerii – Wortnerově domě“ s celkovými výdaji ve výši 31 067 048,05 Kč vč. DPH, z toho celkovými
způsobilými výdaji ve výši 21 884 162,02 Kč vč. DPH,
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově
jihočeské galerii – Wortnerově domě“ Jihočeským krajem v celkové výši 9 182 886,03 Kč vč. DPH,
s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu 1222/RK/19;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 10. 2019
K bodu: Zahájení realizace projektu Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi v Jihočeském kraji v rámci
výzvy č. 30_19_0009 OP PMP
Usnesení č. 1147/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
zahájení realizace projektu k 1. 9. 2019 Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji
v rámci výzvy č. 30_19_009 z OP Potravinová a materiální pomoc u organizací dle přílohy návrhu
č. 1250/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné
nouzi v Jihočeském kraji v rámci rozhodnutí MPSV č. 30_19_009 prostřednictvím zřizovatelů organizací dle
důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 1250/RK/19;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpisu dotace dle zřizovatelů na
jednotlivé organizace,
2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na jednání zastupitelstva kraje.
T: 31. 10. 2019
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K bodu: Rozpočet školství - čtvrtá úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení č. 1148/2019/RK-81
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. 1206/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: 31. 10. 2019
K bodu: Příspěvky a návratná finanční výpomoc z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 1149/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného vztahu ke zřizované organizaci pro:
1. Střední školu rybářskou a vodohospodářskou, Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941, IČO 510912,
ve výši 800 000 Kč,
2. Domov mládeže, Holečkova 2, České Budějovice, IČO 60077611, ve výši 500 000 Kč,
3. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 674, IČO 66879, ve výši 244 208 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Střední zemědělskou školu, Písek, Čelakovského 200,
IČO 60869054, ve výši 1 500 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1208/RK/19.
K bodu: Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele
Usnesení č. 1150/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
ukládá
odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele Střední škole řemeslné a Základní škole, Soběslav,
Wilsonova 405, IČO 72549572, ve výši 500 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1209/RK/19.
K bodu: Personální záležitosti školství - změna platové třídy
Usnesení č. 1151/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu platové třídy a tím i tarifního platu a příplatku za vedení s účinností od 1. listopadu 2019 v souladu
s § 123 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, dle důvodové zprávy a přílohy
návrhu č. 1214/RK/19:
1. ředitelce Mateřské školy pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5, IČO 60077687,
2. řediteli Základní školy při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160, IČO 70842621.
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K bodu: Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
v Karlovarském kraji
Usnesení č. 1152/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
v Karlovarském kraji ve znění příloh návrhu č. 1258/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu
s částí I. usnesení.
T: 31. 10. 2019
K bodu: Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
Usnesení č. 1153/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
se zařazením další sociální služby do podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na základě
podané žádosti poskytovatele FOKUS Tábor, z.s., dle přílohy návrhu č. 1207/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zařazení další sociální služby do podmíněné sítě sociálních služeb
v Jihočeském kraji na základě podané žádosti poskytovatele FOKUS Tábor, z.s., dle přílohy návrhu
č. 1207/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 10. 2019
K bodu: Krajský projekt primární prevence na rok 2020
Usnesení č. 1154/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
1. s podáním žádosti na realizaci Krajského projektu primární prevence na rok 2020;
2. se spolufinancováním projektu z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 30 000 Kč.
K bodu: Změny plánů pořízení investic na rok 2019 příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 1155/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2019 schváleného usnesením č. 907/2019/RK-72 ze dne
18. 7. 2019 Domova pro seniory Světlo, Drhovle 44, 397 01 Písek, IČO 70869812, dle přílohy č. 2 návrhu
č. 1248/RK/19;
2. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2019 schváleného usnesením č. 126/2019/RK-60 ze dne
31. 1. 2019 Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek, Osek 1, 386 01 Strakonice, IČO 70871795
dle přílohy č. 4 návrhu č. 1248/RK/19.
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K bodu: Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov PETRA Mačkov
Usnesení č. 1156/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
Dodatek č. 15 ke Zřizovací listině Domova PETRA Mačkov, Mačkov 79, 388 01 Blatná, IČO 70871779,
ve znění uvedeném v příloze č. 1 návrhu č. 1237/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh Dodatku č. 15 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 III.
Usnesení č. 1157/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. znění dodatku č. 24 Smlouvy č. 010/09/48/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ČSAD STTRANS
a.s., IČO 25198688, 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 návrhu č. 1221/RK/19,
2. znění dodatku č. 45 Smlouvy č. 010/09/50/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a.s., IČO 26060451, 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. 2 návrhu č.
1221/RK/19,
3. znění dodatku č. 28 Smlouvy č. 010/09/51/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a.s. (právní nástupce společnosti DOPRAVA ZÁRUBA M&K s.r.o.), IČO
26060451, 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. 3 návrhu č. 1221/RK/19,
4. výši finančních závazků vyplývajících z dodatků smluv pro rok 2019 uvedených v části I. tohoto návrhu
usnesení, jak je uvedené v příloze č. 4 návrhu č. 1221/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje dodatky smluv
o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve znění podle části I. tohoto
návrhu.
T: 31. 10. 2019
K bodu: Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky
Usnesení č. 1158/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky
mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočina, IČO 708 90 749, uvedený v příloze návrhu č. 1249/RK/19;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit dodatek smlouvy uvedený v části I. tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 31. 10. 2019
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K bodu: Zpráva o průběhu valné hromady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Usnesení č. 1159/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o průběhu valné hromady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., IČO 26093545,
konané dne 7. 10. 2019 uvedenou v důvodové zprávě mat. č. 1246/RK/19;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit zprávu o průběhu valné hromady společnosti Jihočeské letiště
České Budějovice a.s., zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 10. 2019
K bodu: Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní
dopravou v rámci IDS JMK
Usnesení č. 1160/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK mezi Jihomoravským krajem a Jihočeským krajem, uvedenou
v příloze návrhu č. 1257/RK/19;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK, uvedenou v části I. tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 31. 10. 2019
K bodu: Odstranění staveb v areálu Letiště České Budějovice
Usnesení č. 1161/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. vzít na vědomí
odstranění staveb Jihočeským letištěm České Budějovice a. s., a to:
a) neevidovaných v katastru nemovitostí:
stavby s inv. č. KUJCH000EG4I - SO 17 BLPH2 na pozemku parcele KN č. 1822 v k. ú. Homole
stavby s inv. č. KUJCH000EG5D - SO 16 BLPH3 na pozemku parcele KN č. 1822 v k. ú. Homole
stavby s inv. č. KUJCH000EECS - SO 539 zemní kabel T4 – KRM4
stavby s inv. č. KUJCH000EEN9 - SO 528 zemní kabel – osvětlení západní stojánky
stavby s inv. č. KUJCH000EDRW - SO 566 – oplocení – pletivo JH
stavby s inv. č. KUJCH000EDSR - SO 565 oplocení u západního hangáru
stavby s inv. č. KUJCH000EDX2 - SO 562 oplocení u STS
stavby s inv. č. KUJCH000EE5R - SO 545 zemní kabel – plnící stojánka
stavby s inv. č. KUJCH000EE31 - SO 548 zemní kabel T5 - kotelna
b) evidované v katastru nemovitostí:
stavby s inv. č. KUJCH000EJ4X – SO 14 nová kotelna u hangáru na pozemku parcele KN č. 1469/285
dle přílohy č. 1 návrhu č. 1243/RK/19,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k vyřazení staveb z účetní evidence a z evidence KN;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na vyřazení staveb zastupitelstvu kraje
k projednání.
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K bodu: Přijetí daru nemovitostí v k. ú. Písek od Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení č. 1162/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) přijetí daru nemovitostí v k. ú. Písek - pozemků, na základě dosud nezapsaného geometrického plánu
č. 6927-94/2019 nově označených poz. parcel, a to poz. parcely KN p. č. 1538/56 o výměře 468 m2,
oddělené z poz. parcely KN p. č. 1538/28, a poz. parcely KN p. č. 1538/55 o výměře 33 m2, oddělené z poz.
parcely KN p. č. 1538/29, od Nemocnice Písek, a.s., se sídlem Karla Čapka 589, Budějovické Předměstí,
397 01 Písek, IČO 26095190, do vlastnictví Jihočeského kraje, dle návrhu darovací smlouvy v příloze č. 5
návrhu č. 1172/RK/19,
b) zřízení předkupního práva k pozemkům dle části I. 1. a) jako práva věcného, rozšířeného na darování,
dle návrhu darovací smlouvy v příloze č. 5 návrhu č. 1172/RK/19,
c) předání pozemků dle části I. 1. a) tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Zdravotnické
záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, zřizované krajem, ke dni podání návrhu na vklad práva
z darovací smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) a b) tohoto usnesení,
b) zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující
svěřený majetek v souladu s částí I. 1. c) tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na přijetí daru k projednání zastupitelstvu
kraje.
K bodu: Budoucí koupě nemovitostí v k. ú. Soběslav od společnosti LEKA DEM s.r.o.
Usnesení č. 1163/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) budoucí koupi nemovitostí v k. ú. Soběslav, a to pozemku parcely KN p. č. 395, jehož součástí je stavba
bez čp., pozemku parcely KN p. č. 400/1 a p. č. 400/2, od společnosti LEKA DEM s.r.o., se sídlem
Novohradská 747/19, 370 01 České Budějovice 6, IČO 28108671, za cenu sjednanou ve výši 4,5 mil. Kč +
náklady spojené s prodejem, do vlastnictví Jihočeského kraje, dle návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní
s kompletní textací kupní smlouvy v příloze č. 7 návrhu č. 1173/RK/19,
b) předání uvedeného majetku dle části I. 1. a) tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem
Střední škole řemeslné a Základní škole, Soběslav, Wilsonova 405, IČO 72549572, zřizované krajem, ke dni
podání návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) tohoto usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) tohoto usnesení,
3. vzít na vědomí
informaci, že kupní cena za nemovitosti uvedené v části I. 1. a) tohoto usnesení bude hrazena takto:
a) část kupní ceny ve výši 4 mil. Kč bude hrazena z Fondu rozvoje školství Jihočeského kraje a tyto
prostředky budou převedeny formou rozpočtového opatření na ORJ 4 - OHMS, když čerpání v této výši bylo
schváleno usnesením zastupitelstva č. 178/2019/ZK-21 ze dne 23.05.2019,
b) na úhradu části kupní ceny ve výši 0,5 mil. Kč rada schválila nařízený odvod z fondu investic Střední
škole řemeslné a Základní škole Soběslav, Wilsonova 405, IČO 72549572, do rozpočtu kraje;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na koupi dle části I. tohoto usnesení
zastupitelstvu kraje k projednání.

17
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

K bodu: Záměr směny částí pozemků v k. ú. Kaplice
Usnesení č. 1164/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr směny nemovitostí v k. ú. Kaplice, a to: pozemku parc. KN č. 1573/19 o výměře 8 m 2 oddělené
z pozemku parc. KN č. 1573/4, pozemku parc. KN č. 1532/3 o výměře 34 m 2 oddělené z pozemku parc. KN
č. 1532/1 dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2538-104/2018, ve vlastnictví Jihočeského kraje,
za pozemek parc. KN č. 1530/4 o výměře 42 m 2 oddělenou z pozemku parc. KN č. 1530/2 a pozemek parc.
KN č. 1530/3 o výměře 1 m 2 oddělenou z pozemku parc. KN č. 1530/1 dosud nezapsaným geometrickým
plánem č. 2538-104/2018, ve vlastnictví ******, bez cenového vyrovnání,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr směny na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,
b) po splnění části I. 2. a) usnesení předložit návrh k projednání podmínek směny orgánům kraje;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.

K bodu: Uzavření Dodatku č. 7 k pojistné smlouvě s HVP a.s.
Usnesení č. 1165/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 7 k pojistné smlouvě č. 0010053018 s HVP a.s. dle přílohy č. 1 návrhu č. 1178/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: Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Truskovice
Usnesení č. 1166/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Truskovice, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 356 podle přílohy č. 1 návrhu č. 1227/RK/19
s překročením limitu ceny o +8,7 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Olešná nad Vltavou
Usnesení č. 1167/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Olešná nad Vltavou, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 53 podle přílohy č. 1 návrhu č. 1228/RK/19
s překročením limitu ceny o +9,8 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
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K bodu: Smlouva o výpůjčce pozemků v evropsky významné lokalitě Vrbenské rybníky
Usnesení č. 1168/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků mezi Jihočeským krajem, statutárním městem České Budějovice,
se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice, IČO 244732, a Lesy a rybníky města
Českých Budějovic s. r. o., IČO 25154427, jako vedlejším účastníkem dle návrhu smlouvy o výpůjčce
v příloze č. 2, návrhu č. 1238/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 Jihočeský kraj v k. ú. Boršov nad Vltavou
Usnesení č. 1169/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na částech pozemků parc. KN č. 769/2 a č. 769/6 v rozsahu cca 5 bm v k. ú. Boršov nad
Vltavou, ve vlastnictví České republiky – Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00
Praha, IČO 70889953, které bude spočívat v právu uložení dešťového kanalizačního potrubí, v právu
umístění výústního objektu a v právu vstupu a vjezdu za účelem provozování, kontrol, oprav a údržby
ve prospěch Jihočeského kraje, IČO 70890650, za jednorázovou úhradu 10 000 Kč bez DPH dle návrhu
smlouvy č. SSB/OHMS/194/19 v příloze č. 1 návrhu č. 1219/RK/19;
II. pověřuje
JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., ředitele krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1170/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 1218/RK/19;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1218/RK/19 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
1. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola, Jirsíkova
420/5, 370 01 České Budějovice, IČO 00666122, na zajištění akce: „Výměnný pobyt bilingvní sekce
do Španělska (Valencie)“,
2. ve výši 5 000,- Kč příjemci: KinderGarten One - Mateřská škola, s.r.o., F. A. Gerstnera 1735/2, 370 01
České Budějovice, IČO 28431600, na zajištění akce: „Bezpečně do školky!“,
3. ve výši 3 000,- Kč příjemci: TJ Lokomotiva z.s., U Stadionu 195, 378 10 České Velenice, IČO 13502859,
na zajištění akce: „Královský turnaj ve stolním tenisu“,
4. ve výši 3 000,- Kč příjemci: TJ Lokomotiva z.s., U Stadionu 195, 378 10 České Velenice, IČO 13502859,
na zajištění akce: „Vánoční turnaj pro děti ve stolním tenisu“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení
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K bodu: Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 31. 10. 2019
Usnesení č. 1171/2019/RK-81
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 31. 10. 2019.

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

………………………….
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