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 83. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 7. 11. 2019
Program:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1211/2019/RK-83
2. Rozhodnutí jediného akcionáře - Třetí změna postupu financování akce „Restrukturalizace
a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“
Usnesení 1212/2019/RK-83
3. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Český Krumlov, a.s.
Usnesení 1213/2019/RK-83
4. Individuální dotace - Spolek pro obnovu Blanského lesa
Usnesení 1214/2019/RK-83
5. Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2 - vícepráce a méněpráce
Usnesení 1215/2019/RK-83
6. Most ev. č. 14126 - 2 přes Blanici ve Strunkovicích - vícepráce a méněpráce
Usnesení 1216/2019/RK-83
7. Most ev.č. 40624-1 Dačice - vícepráce a méněpráce
Usnesení 1217/2019/RK-83
8. Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická – podrobná informativní zpráva a návrh
dalšího postupu
Usnesení 1218/2019/RK-83
9. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Bezešvá a prostorově určená mapa Jihočeského kraje
složená z Císařských povinných otisků stabilního katastru“
Usnesení 1219/2019/RK-83
10. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zateplení vstupního vestibulu“- SŠ obchodu, služeb a řemesel
Tábor
Usnesení 1220/2019/RK-83
11. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Diagnostický průzkum vozovek silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji“
Usnesení 1221/2019/RK-83
12. Zadávací řízení - „Pořízení serverových a přístupových licencí“
Usnesení 1222/2019/RK-83
13. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Demolice objektu Lenora č. p. 31“
Usnesení 1223/2019/RK-83
14. Rozklad předsedovi ÚHOS ve věci „Veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“
Usnesení 1224/2019/RK-83
15. „Multifunkční centrum zájmového vzdělávání“ (DDM Český Krumlov) – vícepráce a méněpráce – dodatek
smlouvy č. 2
Usnesení 1225/2019/RK-83
16. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - schválení dotací, I. část
Usnesení 1226/2019/RK-83
17. Individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 1227/2019/RK-83
18. Zahraniční zápůjčka sbírkových předmětů Muzeum Jindřichohradecka - Německo
Usnesení 1228/2019/RK-83
19. Zahraniční zápůjčka sbírkových předmětů Muzeum Jindřichohradecka - Francie
Usnesení 1229/2019/RK-83
20. Změna Plánu pořízení investic na rok 2019 p. o. Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou
Usnesení 1230/2019/RK-83
21. Snížení provozního příspěvku p. o. Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou pro rok 2019
Usnesení 1231/2019/RK-83
22. Finanční prostředky pro příspěvkové organizace v oblasti kultury
Usnesení 1232/2019/RK-83
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23. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 1233/2019/RK-83
24. Personální záležitosti školství - změna osobních příplatků
Usnesení 1234/2019/RK-83
25. Licenční smlouva o poskytnutí nevýhradní licence - projekt „Ozbrojený útočník ve škole“
Usnesení 1235/2019/RK-83
26. Jižní tangenta České Budějovice – vypořádání zemědělsky obhospodařovaných pozemků
Usnesení 1236/2019/RK-83
27. Informace o dodatcích smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti
Jihočeského kraje na rok 2019, účinnost od 15. 12. 2019 k souboru III
Přerušeno
28. Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje na
rok 2019, účinnost od 15. 12. 2019 – soubor IV. (MHD mimo katastr měst Strakonice a Tábor)
Usnesení 1237/2019/RK-83
29. Informace o přípravě rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020 a střednědobého výhledu na období let
2021 a 2022
Usnesení 1238/2019/RK-83
30. Rozpočtové změny 21/19
Usnesení 1239/2019/RK-83
31. Pověření k podávání žalob o zaplacení peněžitých pohledávek Jihočeského kraje do výše jistiny dlužné
částky 200.000,- Kč a příslušenství
Usnesení 1240/2019/RK-83
32. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SV/OHMS/187/16 ze dne 10. 11. 2016 o výpůjčce movitého majetku
Usnesení 1241/2019/RK-83
33. Zmocnení k podpisu pozemkových úprav
Usnesení 1242/2019/RK-83
34. Záměr prodeje sítí v k. ú. Planá u Českých Budějovic
Usnesení 1243/2019/RK-83
35. Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Svíba
Usnesení 1244/2019/RK-83
36. Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Vlastiboř u Soběslavi
Usnesení 1245/2019/RK-83
37. Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Chřešťovice
Usnesení 1246/2019/RK-83
38. Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Smetanova Lhota
Usnesení 1247/2019/RK-83
39. Věcné břemeno pro město Lomnice nad Lužnicí
Usnesení 1248/2019/RK-83
40. Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Putim
Usnesení 1249/2019/RK-83
41. Návrh harmonogramu jednání rady a zastupitelstva kraje v I. pololetí 2020
Usnesení 1250/2019/RK-83
42. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1251/2019/RK-83

*****
K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1211/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 25. 10. 2019.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Třetí změna postupu financování akce „Restrukturalizace a
rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“
Usnesení č. 1212/2019/RK-83
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:
I. bere na vědomí
nové skutečnosti při realizaci projektu „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České
Budějovice, a.s.“;
II. souhlasí
se třetí změnou postupu financování akce „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice
České Budějovice, a.s.“, po předchozím souhlasu dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice České
Budějovice, a.s.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení č. 1213/2019/RK-83
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.
bere na vědomí
odstoupení Václava Grubmüllera z funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a. s., ke dni 31. 12. 2019;
II. volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., navrženého zástupce kraje
Mgr. Vojtěcha Remeně, s účinností ke dni 1. 1. 2020;
III. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 1299/RK/19;
IV. ukládá
MUDr. Jindřichu Floriánovi, předsedovi představenstva, uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce člena
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., dle části III. usnesení.
T: 31. 12. 2019

K bodu: Individuální dotace - Spolek pro obnovu Blanského lesa
Usnesení č. 1214/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje Spolku pro obnovu
Blanského lesa ve výši 50 000 Kč dle přílohy č. 1 návrhu č. 1297/RK/19;
II. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje Spolku pro obnovu Blanského
lesa ve výši 50 000 Kč;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o dotaci o výsledku projednání
žádosti.
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K bodu: Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2 - vícepráce a méněpráce
Usnesení č. 1215/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace komunikací II. třídy P11-část 2“ uvedené ve změnovém listu č.
6 včetně návrhu dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu č. 1326/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 6 po započtení víceprací a méněprací ve výši mínus 50 041,14 Kč bez DPH.dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1 návrhu 1326/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 3 příslušné smlouvy mezi JK a firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 150 00 Praha
5, IČO 60838744, ve znění podle přílohy č. 2 návrhu č. 1326/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 3 smlouvy s firmou
STRABAG a.s. hejtmance kraje k podpisu.
T: 15. 11. 2019

K bodu: Most ev. č. 14126 - 2 přes Blanici ve Strunkovicích - vícepráce a méněpráce
Usnesení č. 1216/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Most ev. č. 14126-2 přes Blanici ve Strunkovicích“ uvedené ve změnových
listech č. 1,2,3 včetně návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a přílohy č. 1, návrhu
č. 1327/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1,2 a 3 po započtení méněprací a víceprací ve výši mínus 151 907,07 Kč bez DPH dle
důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu 1327/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy mezi JK a firmou OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 BrnoVeveří, IČO 463 42 796, ve znění podle přílohy č. 2 návrhu č. 1327/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou OHL
ŽS, a.s. hejtmance kraje k podpisu.
T: 15. 11. 2019

K bodu: Most ev.č. 40624-1 Dačice - vícepráce a méněpráce
Usnesení č. 1217/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Most ev.č. 40624-1 Dačice“ uvedené ve změnovém listu č. 3 včetně návrhu
dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 návrhu č. 1328/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 3 po započtení víceprací a méněprací ve výši mínus 60 325 Kč bez DPH dle důvodové
zprávy a jejich příloh č. 1 a 2, návrhu č. 1328/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 3 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem firmou
Mitrenga-stavby, spol. s.r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno, IČO 269 44 022, ve znění přílohy č. 2 návrhu
č. 1328/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 3 smlouvy s firmou
Mitrenga-stavby, spol. s.r.o., dle bodu I. tohoto usnesení hejtmance k podpisu.
T: do 30. 11. 2019
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K bodu: Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická – podrobná informativní zpráva
a návrh dalšího postupu
Usnesení č. 1218/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
podrobnou informativní zprávu o stavbě „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická“;
II. schvaluje
1. vrácení Městu Tábor k dopracování projektovou dokumentaci včetně její úhrady,
2. jednat s Městem Tábor o úhradě případných víceprací po dopracování projektové dokumentace,
3. přerušení prací ze strany JčK ke dni 7. 11. 2019 do doby dopracování projektové dokumentace;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, realizovat část II. tohoto usnesení.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Bezešvá a prostorově určená mapa Jihočeského kraje
složená z Císařských povinných otisků stabilního katastru“
Usnesení č. 1219/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 1280/RK/19 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Bezešvá a prostorově určená mapa Jihočeského kraje složená z Císařských
povinných otisků stabilního katastru“ 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 „Bezešvá a prostorově určená mapa Jihočeského kraje
složená z Císařských povinných otisků stabilního katastru“:
název společnosti: TKP geo s. r. o.
se sídlem: Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice
IČO: 24134295
za cenu nejvýše přípustnou 1 689 775,00 Kč bez DPH, 2 044 627,75 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1011/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Bezešvá a prostorově určená mapa
Jihočeského kraje složená z Císařských povinných otisků stabilního katastru“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zateplení vstupního vestibulu“- SŠ obchodu, služeb a
řemesel Tábor
Usnesení č. 1220/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 1286/RK/19
na plnění veřejné zakázky s názvem „Zateplení vstupního vestibulu“ 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 „Zateplení vstupního vestibulu“:
název společnosti: EUbuilding a.s.
se sídlem: 373 46 Pištín 91
IČO: 24179876
za cenu nejvýše přípustnou 2 428 285,30 Kč bez DPH, 2 938 225,21 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: EVEN s.r.o. stavební společnost
se sídlem: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice
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IČO: 28062841
za cenu nejvýše přípustnou 2 517 748,63 Kč bez DPH, 3 046 475,84 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: VAKUSTAV s.r.o.
se sídlem: Nám Fr. Křižíka 2840, 390 01 Zábor
IČO: 24273554
za cenu nejvýše přípustnou 2 705 493,95 Kč bez DPH, 3 273 647,68 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Radkovi Cíchovi, řediteli Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, IČO 75050099:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Zateplení vstupního vestibulu“.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Diagnostický průzkum vozovek silnic II. a III. třídy v Jihočeském
kraji“
Usnesení č. 1221/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 1307/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 „Diagnostický průzkum
vozovek silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Diagnostický průzkum
vozovek silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, náměstek PÚ
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
c) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod ST, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK, závod ST, provozní náměstek
d) Petr Brom, SÚS JčK, závod ČB, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod ČB, provozní náměstek
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ;
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení - „Pořízení serverových a přístupových licencí“
Usnesení č. 1222/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. způsob zadání veřejné zakázky „Pořízení serverových a přístupových licencí“
2. návrh prováděcí smlouvy a dokument „Žádost o realizaci minitendru“, uvedené v přílohách 1 a 2 k návrhu
č. 1314/RK/19 zpracovaný dle Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi Jihočeským krajem a
Ministerstvem Vnitra ČR podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro minitendr
na dodávky „Pořízení serverových a přístupových licencí“ uzavřené dne 10.10.2018;
II. schvaluje
zahájení minitendru veřejné zakázky podle § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění, k zadání veřejné zakázky „Pořízení serverových a přístupových licencí“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím OVZI a OINF provedení
zadávacího řízení.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Demolice objektu Lenora č. p. 31“
Usnesení č. 1223/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky a návrhu smlouvy podle návrhu č. 1356/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
1. 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 „Demolice objektu Lenora
č. p. 31“;
III. jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Demolice objektu
Lenora č. p. 31“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Marta Spálenková, KÚ, KHEJ
Pavla Poppová, KÚ, KHEJ
3) Bc. Alena Frdlíková, KÚ, OVZI
Petra Řimnáčová, KÚ, OVZI
4) Ing. Jan Basík, KÚ, OVZI
Ing. Tereza Nováková, KÚ, OVZI
5) Ing. Štěpán Vondráček, KÚ, OVZI
Mgr. Michal Ludvík, KÚ, OVZI;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Rozklad předsedovi ÚHOS ve věci „Veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“
Usnesení č. 1224/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
schvaluje podání rozkladu k předsedovi ÚOHS ve věci přezkoumání úkonů zadavatele - Zadávací řízení veřejná zakázka „Veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zpracování rozkladu k předsedovi ÚOHS ve
věci přezkoumání úkonů zadavatele - Zadávací řízení - veřejná zakázka „Veřejná linková osobní doprava na
území Jihočeského kraje“ a předložit k podpisu hejtmance Jihočeského kraje Mgr. Ivaně Stráské.

K bodu: „Multifunkční centrum zájmového vzdělávání“ (DDM Český Krumlov) – vícepráce a méněpráce –
dodatek smlouvy č. 2
Usnesení č. 1225/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Multifunkční centrum zájmového vzdělávání“ uvedené ve změnovém listě č.
2 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 - 3 návrhu č. 1334/RK/19 v celkové výši dodatečných stavebních prací
409 845,43 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 4 932,00 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 2 dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 - 3 k návrhu č. 1334/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Domem dětí a mládeže Český Krumlov,
IČO 00665711 a zhotovitelem stavby firmou VIDOX s.r.o., U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český
Krumlov, IČO 25160168;
III. ukládá
Mgr. Jakubu Pichovi, řediteli Domu dětí a mládeže Český Krumlov, uzavřít dodatek č. 2 smlouvy
s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
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K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - schválení dotací, I. část
Usnesení č. 1226/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, v celkové výši 62 218 628,07 Kč dle přílohy
č. 1 k návrhu č. 1278/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného
usnesením rady kraje č. 954/2019/RK-74 ze dne 15. 8. 2019;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 29. 12. 2023

K bodu: Individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 1227/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s. o poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč na
vydání sborníku Svorník, recenzovaného publikačního výstupu ze 17. specializované konference
stavebněhistorického průzkumu dle přílohy č. 1 návrhu 1282/RK/19 a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s., se sídlem Stochovská 151/12,
161 00 Praha Ruzyně, IČO 26543206, ve výši 20 000 Kč na vydání sborníku Svorník, recenzovaného
publikačního výstupu ze 17. specializované konference stavebněhistorického průzkumu a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

K bodu: Zahraniční zápůjčka sbírkových předmětů Muzeum Jindřichohradecka - Německo
Usnesení č. 1228/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zahraniční zápůjčku vybraných sbírkových předmětů (viz příloha návrhu č. 1292/RK/19) ze sbírkových fondů
Muzea Jindřichohradecka, která se uskuteční v německém Zwieselu. Pojistná cena předmětů je stanovena
na 493 000 Kč;
II. pověřuje
PhDr. Jaroslava Pikala, ředitele Muzea Jindřichohradecka, zajištěním realizace této zápůjčky.

K bodu: Zahraniční zápůjčka sbírkových předmětů Muzeum Jindřichohradecka - Francie
Usnesení č. 1229/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zahraniční zápůjčku vybraných sbírkových předmětů dle přílohy č. 1300/RK/19 ze sbírkových fondů Muzea
Jindřichohradecka, která se uskuteční v Českém centru Paříž. Pojistná cena předmětů je stanovena
na 250 000 Kč;
II. pověřuje
PhDr. Jaroslava Pikala, ředitele Muzea Jindřichohradecka, zajištěním realizace této zápůjčky.
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K bodu: Změna Plánu pořízení investic na rok 2019 p. o. Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou
Usnesení č. 1230/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu Plánu pořízení investic na rok 2019 schváleného usnesením č. 114/2019/RK-60 ze dne 31. 1. 2019
p. o. Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, Ohrada 417, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
IČO 00410829, dle přílohy č. 2 návrhu č. 1308/RK/19.

K bodu: Snížení provozního příspěvku p. o. Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou pro rok
2019
Usnesení č. 1231/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
snížení provozního příspěvku p. o. Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou pro rok 2019 o
částku 4 367 000 Kč se záměrem navýšení investičního příspěvku v průběhu roku 2020;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I.
usnesení.

K bodu: Finanční prostředky pro příspěvkové organizace v oblasti kultury
Usnesení č. 1232/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
navýšení provozních příspěvků příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti kultury
pro rok 2019 ve výši 4 000 000 Kč z rozpočtu OKPP u těchto příjemců:
1. Alšova jihočeská galerie - ve výši 1 700 000 Kč,
2. Divadlo Oskara Nedbala Tábor – ve výši 400 000 Kč,
3. Jihočeská filharmonie – ve výši 1 000 000 Kč,
4. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – ve výši 900 000 Kč;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I.
usnesení.

K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 1233/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro:
1. Domov mládeže a školní jídelnu, České Budějovice, U Hvízdala 4, IČO 60077646, ve výši 223 000 Kč,
2. Střední zemědělskou školu, Písek, Čelakovského 200, IČO 60869054, ve výši 1 901 000 Kč,
3. Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu automobilní a technickou, České Budějovice,
Skuherského 3, IČO 00582158, ve výši 3 000 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1284/RK/19.

K bodu: Personální záležitosti školství - změna osobních příplatků
Usnesení č. 1234/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změny osobních příplatků ředitelům škol zřizovaných krajem s účinností od 1. prosince 2019 v souladu
s čl. 3 a 4 směrnice č. SM/5/RK, změna č. 10 „Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských
zařízení zřizovaných Jihočeským krajem“ a § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění,
dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 1279/RK/19.
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K bodu: Licenční smlouva o poskytnutí nevýhradní licence - projekt „Ozbrojený útočník ve škole“
Usnesení č. 1235/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření Licenční smlouvy o poskytnutí nevýhradní licence - projekt „Ozbrojený útočník ve škole“ dle přílohy
1. návrhu č. 1313/RK/19 mezi Jihočeským krajem jako poskytovatelem a subjekty dle přílohy č. 2 návrhu
č. 1313/RK/19 jako nabyvateli;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit úkony potřebné k realizaci části
I. usnesení.

K bodu: Jižní tangenta České Budějovice – vypořádání zemědělsky obhospodařovaných pozemků
Usnesení č. 1236/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. dohodu o dočasném užívání pozemků pro stavbu se společností AGROCON KÁJOV, s. r. o. uvedenou
v příloze č. 1 návrhu č. 1310/RK/19,
2. dohodu o dočasném užívání pozemků pro stavbu se společností AGS AGRO České Budějovice, a. s.
uvedenou v příloze č. 2 návrhu č. 1310/RK/19,
3. dohodu o dočasném užívání pozemků pro stavbu se společností ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s.
uvedenou v příloze č. 3 návrhu č. 1310/RK/19;
4. dohodu o dočasném užívání pozemků pro stavbu se společností VMV AGRO, s. r. o. uvedenou v příloze
č. 4 návrhu č. 1310/RK/19;
5. dohodu o ukončení nájemních a pachtovních smluv a o dočasném užívání pozemků pro stavbu se
společností Zemědělský podnik Malše, a. s. uvedenou v příloze č. 5 návrhu č. 1310/RK/19;
6. dohodu o dočasném užívání pozemků pro stavbu s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích
uvedenou v příloze č. 6 návrhu č. 1310/RK/19.

K bodu: Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského
kraje na rok 2019, účinnost od 15. 12. 2019 – soubor IV. (MHD mimo katastr měst Strakonice a Tábor)
Usnesení č. 1237/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. znění dodatku č. 12 Smlouvy č. 010/09/59/00/00 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 a doplněné Přílohy č. 2 o Závazný nástroj (provozní náklady celkem na 1 km), jak je uvedené
v příloze č. 1 návrhu č. 1322/RK/19,
2. znění dodatku č. 13 Smlouvy č. 010/09/58/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem COMETT PLUS,
spol. s r.o., IČO 60071397, včetně aktualizované Přílohy č. 1 Smlouvy (soubor spojů a linek) dle jednacího
řízení bez uveřejnění a doplněné Přílohy č. 2 o Závazný nástroj (provozní náklady celkem na 1 km), jak je
uvedené v příloze č. 2 návrhu č. 1322/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. 3 návrhu č 1322/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: 21. 11. 2019
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K bodu: Informace o přípravě rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020 a střednědobého výhledu na období
let 2021 a 2022
Usnesení č. 1238/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o přípravě rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020 a střednědobého výhledu na období let 2021
a 2022 podle důvodové zprávy a příloh návrhu č. 1272/RK/19;
II. pověřuje
odbor ekonomický k provedení opatření dle doporučení obsaženého v důvodové zprávě tohoto návrhu;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit dopracování konečného znění návrhu
rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020 a návrhu střednědobého výhledu na období let 2021 a 2022
a v souladu se schváleným harmonogramem předložit tyto dokumenty na jednání RK dne 21. 11. 2019.

K bodu: Rozpočtové změny 21/19
Usnesení č. 1239/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
schválení rozpočtového opatření č. 408/H hejtmankou kraje dne 10. 10. 2019;
II. schvaluje
rozpočtová opatření č. 409/R – 428/R a č. 430/R – 441/R;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 409/R –
428/R a č. 430/R – 441/R.

K bodu: Pověření k podávání žalob o zaplacení peněžitých pohledávek Jihočeského kraje do výše jistiny
dlužné částky 200.000,- Kč a příslušenství
Usnesení č. 1240/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. svěřuje
krajskému úřadu rozhodování o podávání žalob o zaplacení peněžitých pohledávek Jihočeského kraje
vzniklých při výkonu samostatné působnosti kraje do výše jistiny dlužné částky 200.000,- Kč v každém
jednotlivém případě a příslušenství a o všech úkonech s touto agendou spojených včetně podávání
případných opravných prostředků;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení, a to pověřováním
příslušných zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu k zastupování Jihočeského kraje v soudních
řízeních, včetně úkonů s těmito řízeními souvisejících.
T: 15. 11. 2019
K bodu: Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SV/OHMS/187/16 ze dne 10. 11. 2016 o výpůjčce movitého majetku
Usnesení č. 1241/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. SV/OHMS/187/16 ze dne 10. 11. 2016 o zapůjčení movité věci městu
Nové Hrady, IČO 00245267, dle přílohy návrhu č.1309/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
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K bodu: Zmocnění k podpisu pozemkových úprav
Usnesení č. 1242/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I.
zmocňuje
Mgr. Jaromíra Nováka, náměstka hejtmanky a člena rady kraje, k udělování souhlasu vlastníka s novým
uspořádáním pozemků v rámci pozemkových úprav, které již byly schváleny radou kraje, když dodatečně
došlo zpracovatelem k aktualizaci již schváleného soupisu nových pozemků;
II. ukládá
1. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, informovat radu kraje o udělení souhlasu vlastníka
s novým uspořádáním pozemků v rámci pozemkových úprav podle zmocnění v části I. usnesení,
2. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.

K bodu: Záměr prodeje sítí v k. ú. Planá u Českých Budějovic
Usnesení č. 1243/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
záměr prodeje nemovitostí podzemního vedení přípojky vodovodu a kanalizace v k. ú. Planá u Českých
Budějovic pro Českou republiku, Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, Michle, 140 00 Praha 4,
IČO 71214011, za cenu stanovenou znaleckým posudkem;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce po dobu zákonné lhůty,
2. po zveřejnění připravit materiál k projednání v orgánech kraje.

K bodu: Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Svíba
Usnesení č. 1244/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Svíba, svěřených k hospodaření Správě a údržbě silnic
Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 30 podle přílohy č. 1 návrhu č. 1293/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. Vlastiboř u Soběslavi
Usnesení č. 1245/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Vlastiboř u Soběslavi, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 187 podle přílohy č. 1 návrhu č. 1294/RK/19
s překročením limitu výměry o +17,2 % a ceny o +16,3 % 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: Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav v k. ú. Chřešťovice
Usnesení č. 1246/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Chřešťovice, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 269 podle přílohy č. 1 návrhu č. 1295/RK/19
s překročením limitu ceny o +11,7 % 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. Smetanova Lhota
Usnesení č. 1247/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Smetanova Lhota, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 164 podle přílohy č. 1 návrhu č. 1296/RK/19
s překročením limitu ceny o +4,7 % 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: Věcné břemeno pro město Lomnice nad Lužnicí
Usnesení č. 1248/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení bezúplatného věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku pozemkové
parc. KN č. 3568/40 v rozsahu cca 1 m 2 v k. ú. Lomnice nad Lužnicí, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které
bude spočívat v právu umístění 1 ks stožáru veřejného osvětlení s LED solárním svítidlem a v právu přístupu
a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby ve prospěch města Lomnice nad Lužnicí, se sídlem nám.
5. května 130, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, IČO 00247022,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/198/19 v příloze č. 4 návrhu č. 1303/RK/19;
II. pověřuje
Ing. Jiřího Blížila, ředitele Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, se sídlem Česká 1175, Jindřichův
Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 75011191, kontrolou dodržování podmínek smlouvy budoucí
o zřízení věcného břemene dle části I. 2. usnesení.

K bodu: Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Putim
Usnesení č. 1249/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku pozemkové parc. KN č. 1338
v rozsahu cca 2 m 2 v k. ú. Putim, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu umístění
betonového sloupu pro vzdušné vedení VN a v právech vyplývajících z energetického zákona č. 458/2000
Sb. ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, za jednorázovou úhradu 1 000 Kč bez
DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/214/19 v příloze č. 4 návrhu č. 1304/RK/19,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 1304/RK/19;
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II. pověřuje
Bc. Petra Stehlíka, ředitele Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle
části I. 2. usnesení.

K bodu: Návrh harmonogramu jednání rady a zastupitelstva kraje v I. pololetí 2020
Usnesení č. 1250/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. harmonogram schůzí rady kraje v I. pololetí roku 2020:
16. 1. 2020
30. 1. 2020
6. 2. 2020
13. 2. 2020
5. 3. 2020
19. 3. 2020
2. 4. 2020
9. 4. 2020
22. 4. 2020
7. 5. 2020
14. 5. 2020
4. 6. 2020
11. 6. 2020
2. návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva kraje v I. pololetí 2020:
20. 2. 2020
16. 4. 2020
21. 5. 2020
25. 6. 2020
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva kraje
v I. pololetí 2020 zastupitelstvu k projednání.
T: 12. 12. 2019

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1251/2019/RK-83
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 1320/RK/19;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1320/RK/19 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
1. ve výši 7 500,- Kč příjemci: Folklorní soubor Písečan, spolek, Roháčova 258, 397 01 Písek,
IČO 26677725, na zajištění akce: „XXI. Dětský folklorní festival v Písku“,
2. ve výši 2 000,- Kč příjemci: Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., Husova tř. 1846/9,
370 01 České Budějovice, IČO 26091089, na zajištění akce: „Týden vzdělávání dospělých v Jihočeském
kraji 2019“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

JUDr. Josef Knot, MBA
první náměstek hejtmanky

………………………………………

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

