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 84. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 21. 11. 2019
Program:
1. Rozpočtové změny 22/19
Usnesení 1252/2019/RK-84
2. Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2020
Usnesení 1253/2019/RK-84
3. Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2021 a 2022
Usnesení 1254/2019/RK-84
4. Záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Lnáře
Usnesení 1255/2019/RK-84
5. Výpůjčka movitého majetku - dodatek č. 2
Usnesení 1256/2019/RK-84
6. Věcné břemeno pro Jihočeský kraj v k. ú. Č. Krumlov - uložení dešťové kanalizace
Usnesení 1257/2019/RK-84
7. Návrh - Rozpočet příspěvkové organizace JCCR na rok 2020
Usnesení 1258/2019/RK-84
8. Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu JCCR na období let 2021 - 2022
Usnesení 1259/2019/RK-84
9. Zajištění provedení demolice bytového domu č. p. 31 v obci Lenora
Usnesení 1260/2019/RK-84
10. Návrh – Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2020 v oblasti
zdravotnictví
Usnesení 1261/2019/RK-84
11. Návrh – Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na
období let 2021 a 2022 v oblasti zdravotnictví
Usnesení 1262/2019/RK-84
12. Třetí změna postupu financování akce „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice
České Budějovice, a.s.“
Usnesení 1263/2019/RK-84
13. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení 1264/2019/RK-84
14. „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019“ - okres České Budějovice - vícepráce a méněpráce dodatek č. 1
Usnesení 1265/2019/RK-84
15. Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - dodatek č. 4 - vícepráce
Usnesení 1266/2019/RK-84
16. Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa - úsporná varianta, 2. fáze“ - vícepráce a méněpráce dodatek č. 9
Usnesení 1267/2019/RK-84
17. Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3 – dodatek č. 2
Přerušeno
18. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Demolice objektu Lenora č. p. 31“
Usnesení 1268/2019/RK-84
19. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, úprava
odvodnění, přeložky IS, Jihočeský kraj ISPROFOND 531 152 1001“ - aktualizace stávající PD,
vypracování DÚSP a PDPS, včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a výkon autorského dozoru
Usnesení 1269/2019/RK-84
20. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“ –
upravená zadávací dokumentace
Usnesení 1270/2019/RK-84
21. Návrh - Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2020 v oblasti kultury
Usnesení 1271/2019/RK-84
22. Návrh - Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na období
let 2021 a 2022 v oblasti kultury
Usnesení 1272/2019/RK-84
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23. Úprava rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury na nákup sbírkových předmětů
Usnesení 1273/2019/RK-84
24. Individuální dotace - Jihočeská Silva Nortica
Usnesení 1274/2019/RK-84
25. Smlouva o vzájemné spolupráci za účelem společného provozu expozice „Život a dílo Marie Hoppe
Teinitzerové“
Usnesení 1275/2019/RK-84
26. Peněžitý dar Krajské radě seniorů Jihočeského kraje, p.s.
Usnesení 1276/2019/RK-84
27. Personální záležitosti kultury - odměny ředitelům zřizovaných kulturních organizací
Usnesení 1277/2019/RK-84
28. Návrh - Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2020 v oblasti školství
Usnesení 1278/2019/RK-84
29. Návrh - Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
školství
Usnesení 1279/2019/RK-84
30. Rozpočet školství - pátá úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení 1280/2019/RK-84
31. Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení 1281/2019/RK-84
32. Stanovisko Jč. kraje k zápisu SŠ do rejstříku škol k 1.9.2020 - Hudební gymnázium České Budějovice
s.r.o.
Usnesení 1282/2019/RK-84
33. Smlouva o nájmu a Smlouva o poskytnutí finančních prostředků městu Prachatice
Usnesení 1283/2019/RK-84
34. Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2020
Usnesení 1284/2019/RK-84
35. Personální záležitosti školství - odměny pro ředitele škol a školských zařízení
Usnesení 1285/2019/RK-84
36. Návrh - Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2020 v sociální oblasti
Usnesení 1286/2019/RK-84
37. Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2021 a 2022 v oblasti
sociální
Usnesení 1287/2019/RK-84
38. Změna Metodiky dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“
Usnesení 1288/2019/RK-84
39. Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací - Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Usnesení 1289/2019/RK-84
40. Změna kapacity chráněného bydlení Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
Usnesení 1290/2019/RK-84
41. Návrh - rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020
Usnesení 1291/2019/RK-84
42. Návrh - střednědobý výhled rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2021 a 2022
Usnesení 1292/2019/RK-84
43. Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 – stroje a stavby
Usnesení 1293/2019/RK-84
44. 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
Usnesení 1294/2019/RK-84
45. Zajištění smluvních vztahů v rámci veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy provozované
Dopravním podnikem města České Budějovice a. s. v období 1. 12. 2019 – 31. 12. 2020
Usnesení 1295/2019/RK-84
46. Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. – prenotifikace služeb
Usnesení 1296/2019/RK-84
47. Smlouva o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus
Usnesení 1297/2019/RK-84
48. Dodatek č. 8 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k
zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“ s
dopravcem GW Train Regio a.s.
Usnesení 1298/2019/RK-84
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49. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k
zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce s dopravcem České
dráhy, a.s.
Usnesení 1299/2019/RK-84
*****
K bodu: Rozpočtové změny 22/19
Usnesení č. 1252/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
schválení rozpočtového opatření č. 442/H hejtmankou kraje dne 31. 10. 2019;
II. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 447/R – 461/R,
2. návrh rozpočtových opatření č. 443/Z – 446/Z;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 443/Z – 446/Z;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 447/R – 461/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtová opatření č. 443/Z – 446/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2020
Usnesení č. 1253/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhem Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020 podle příloh návrhu č. 1341/RK/19 v upraveném znění;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2020 s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
1. schvaluje podle závazné části přílohy č. 1 návrhu č. 421/ZK/19
a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2020 s celkovými příjmy 19 117 121 200 Kč, celkovými výdaji 19 997
837 100 Kč a schodkem 880 715 900 Kč,
b) financování schodku zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 880 715 900 Kč, z toho
zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 767 132 300 Kč,
c) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 3 361 602 220 Kč,
2. zmocňuje orgány kraje k provádění změn rozpočtu v roce 2020 podle přílohy č. 2 návrhu č. 421/ZK/19;
III. ukládá
1. Ing. Ladislavu Staňkovi, vedoucímu OEKO, dopracovat konečné znění návrhu Rozpočtu Jihočeského
kraje na rok 2020,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020
zastupitelstvu kraje na jednání dne 12. 12. 2019.
K bodu: Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2021 a 2022
Usnesení č. 1254/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje (SVR) na období let 2021 a 2022 podle přílohy
č. 1 návrhu č. 1342/RK/19 v upraveném znění,
2. zrušit dnem schválení SVR na období let 2021 a 2022 platnost části stávajícího výhledu rozpočtu
na období let 2020 a 2021;
II. ukládá
1. Ing. Ladislavu Staňkovi, vedoucímu OEKO, dopracovat konečné znění návrhu SVR na období let 2021 a
2022,
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2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh SVR na období let 2021 a 2022
zastupitelstvu kraje na jednání dne 12. 12. 2019.
K bodu: Záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Lnáře
Usnesení č. 1255/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Lnáře, a to pozemku stavební parcely KN č. 417/2, na němž
stojí stavba č. p. 103 ve vlastnictví jiných vlastníků a pozemku pozemkové parcely KN č. 1523/4,
do podílového spoluvlastnictví panu ****** a panu ******, za cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené
s prodejem,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,
b) po splnění části I. 2 a) usnesení připravit návrh na prodej nemovitostí k projednání v orgánech kraje;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
K bodu: Výpůjčka movitého majetku - dodatek č. 2
Usnesení č. 1256/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
výpůjčku movitého majetku a uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce movitého majetku ve vlastnictví
Jihočeského kraje s Krajským školním hospodářstvím České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice, IČO 71294775, dle přílohy návrhu č. 1362/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.
K bodu: Věcné břemeno pro Jihočeský kraj v k. ú. Č. Krumlov - uložení dešťové kanalizace
Usnesení č. 1257/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zřízení bezúplatného věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemku pozemkové parc. KN č.1309 v rozsahu cca 2 bm
v k. ú. Český Krumlov, ve vlastnictví města Český Krumlov, IČO 00245836, které bude spočívat v právu
uložení dešťové kanalizační přípojky a v právu přístupu a příjezdu na tento pozemek za účelem provozování,
oprav a údržby, ve prospěch Jihočeského kraje, IČO 70890650, dle návrhu smlouvy č. SSB/OHMS/241/19
v příloze č. 3 návrhu č. 1369/RK/19;
II. pověřuje
Mgr. Martinu Kokořovou, ředitelku Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český
Krumlov, Tavírna 342, IČO 60821221, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene dle části I. usnesení.
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K bodu: Návrh - Rozpočet příspěvkové organizace JCCR na rok 2020
Usnesení č. 1258/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhem rozpočtu příspěvkové organizace Jihočeská centrála cestovního ruchu zřízené Jihočeským
krajem, IČO 72053127, na rok 2020 dle přílohy č. 1, návrhu č. 1384/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu příspěvkové
organizace JCCR p. o. na rok 2020 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede
dnem zahájení jeho projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného znění a jeho předložení radě
kraje k projednání.
T: 19. 12. 2019
K bodu: Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu JCCR na období let 2021 - 2022
Usnesení č. 1259/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Jihočeská centrála cestovního ruchu,
IČO 72053127, na období let 2020 a 2021 v oblasti cestovního ruchu u jedné příspěvkové organizace,
zřízené Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č. 1385/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu JCCR příspěvkové organizace na období let 2021 a 2022 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování
konečného znění a jeho předložení radě kraje k projednání.
T: 19. 12. 2019
K bodu: Zajištění provedení demolice bytového domu č. p. 31 v obci Lenora
Usnesení č. 1260/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. uzavření příkazní smlouvy se Společenstvím vlastníků jednotek Lenora 31, zastoupeného předsedou
Společenství vlastníků jednotek Václavem Kalistou k zajištění demolice bytového domu č. p. 31 v obci
Lenora, katastrálním území Lenora, na pozemku parcely č.: st. 346,
2. příkazní smlouvu se Společenstvím vlastníků jednotek Lenora 31, zastoupeného předsedou Společenství
vlastníků jednotek Václavem Kalistou k zajištění demolice bytového domu č. p. 31 v obci Lenora,
katastrálním území Lenora, na pozemku parcely č.: st. 346 dle přílohy č. 1 mat. č. 1414/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.
K bodu: Návrh – Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2020 v oblasti
zdravotnictví
Usnesení č. 1261/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020 zřízených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví u Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931, a Psychiatrické léčebny
Lnáře, IČO 00668168, dle přílohy návrhu č. 1330/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů rozpočtů příspěvkových
organizací na rok 2019 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede dnem
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zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného znění a jeho předložení radě kraje
k projednání.
T: 19. 12. 2019
K bodu: Návrh – Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na
období let 2021 a 2022 v oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 1262/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2021 a 2022 zřízených
Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví u Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje,
IČO 48199931, a Psychiatrické léčebny Lnáře, IČO 00668168, dle přílohy návrhu č. 1331/RK/19
v upraveném znění;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů střednědobých výhledů
rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2020 a 2021 na elektronické úřední desce Jihočeského
kraje nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného
znění a jeho předložení radě kraje k projednání.
T: 19. 12. 2019
K bodu: Třetí změna postupu financování akce „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice
České Budějovice, a.s.“
Usnesení č. 1263/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
nové skutečnosti při realizaci projektu „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České
Budějovice, a.s.“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit třetí změnu postupu financování akce „Restrukturalizace a rekonstrukce horního
areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“ dle přílohy návrhu č. 1262/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh dle části II. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení č. 1264/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, o částku
7 000 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 12. 12. 2019
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K bodu: „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019“ - okres České Budějovice - vícepráce a méněpráce
- dodatek č. 1
Usnesení č. 1265/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019“ – okres České Budějovice
uvedené ve změnovém listu č. 1 a 2, včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a
příloh č. 1 – 5 návrhu č. 1390/RK/19;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 1 a 2 po započtení víceprací a méněprací ve výši mínus 529 919,70 Kč bez DPH dle
důvodové zprávy a příloh 1 – 5 návrhu č. 1390/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924, ve znění přílohy
č. 5 k návrhu č. 1390/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
EUROVIA CS, a.s. dle budu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: 30. 11. 2019
K bodu: Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku - dodatek č. 4 - vícepráce
Usnesení č. 1266/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
opravu početní chyby na akci „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku“ uvedenou ve
změnovém listu č. 3, včetně návrhu dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2
návrhu č. 1406/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 3 po nápravě početní chyby ve výši 7 550,60 Kč bez DPH dle důvodové zprávy a příloh
č. 1 návrhu č. 1406/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 4 příslušné smlouvy o dílo mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou
Strabag a.s, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO 60838744, ve znění přílohy č. 2 k návrhu
č. 1406/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 4 s firmou Strabag a.s.
dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: 15. 12. 2019
K bodu: Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa - úsporná varianta, 2. fáze“ - vícepráce
a méněpráce - dodatek č. 9
Usnesení č. 1267/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce, méněpráce na akci „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta, 2. fáze“
uvedené ve změnovém listu č. 9 včetně návrhu dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo včetně harmonogramu dle
důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 návrhu 1350/RK/19;
II. schvaluje
vícepráce, méněpráce na akci „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta, 2. fáze“
uvedené ve změnovém listu č. 9 ve výši 320 195,- Kč bez DPH včetně návrhu dodatku č. 9 ke smlouvě o
dílo včetně harmonogramu dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 návrhu 1350/RK/19 v upraveném znění;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.
T: 30. 11. 2019

7
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Demolice objektu Lenora č. p. 31“
Usnesení č. 1268/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu
č. 1403/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem „Demolice objektu Lenora č. p. 31“ 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 „Demolice objektu Lenora č. p. 31“:
název společnosti: VITAS Tábor s.r.o.
se sídlem: Ústecká 483/11, 390 01 Tábor
IČO: 26093936
za cenu nejvýše přípustnou 949 800,00 Kč bez DPH, 1 149 258,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: PB SCOM s.r.o.
se sídlem: Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
IČO: 25397087
za cenu nejvýše přípustnou 990 269,60 Kč bez DPH, 1 198 226,22 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: Bones, s.r.o.
se sídlem: Radiová 1285/7, Hostivař, 102 00 Praha
IČO: 27936333
za cenu nejvýše přípustnou 1 150 000,00 Kč bez DPH, 1 391 500,00 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1356/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Demolice objektu Lenora č. p. 31“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, úprava
odvodnění, přeložky IS, Jihočeský kraj ISPROFOND 531 152 1001“ - aktualizace stávající PD, vypracování
DÚSP a PDPS, včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a výkon autorského dozoru
Usnesení č. 1269/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, úprava
odvodnění, přeložky IS, Jihočeský kraj ISPROFOND 531 152 1001“ - aktualizace stávající PD, vypracování
DÚSP a PDPS, včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a výkon autorského dozoru na základě § 127
odst. 2, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., protože v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné
zvláštního zřetele;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit všechny potřebné úkony související se
zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, úprava
odvodnění, přeložky IS, Jihočeský kraj ISPROFOND 531 152 1001“ - aktualizace stávající PD, vypracování
DÚSP a PDPS, včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a výkon autorského dozoru.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“ –
upravená zadávací dokumentace
Usnesení č. 1270/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
průběžné informace týkající se veřejné zakázky s názvem „Veřejná linková osobní doprava na území
Jihočeského kraje“ na dobu 10 let se zahájením provozu od JŘ (prosinec) 2021/2022;

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

II. schvaluje
upravenou část zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Veřejná linková osobní doprava na
území Jihočeského kraje“ pro období prosinec 2021 – prosinec 2031 dle závěrů pracovní porady vedení
kraje a společnosti JIKORD s.r.o. ze dne 30. 9. 2019 a varianty b) dle návrhu č. 1144/RK/19-1 a jeho
důvodové zprávy projednané radou kraje dne 23. 10. 2019;
III. ukládá
Mgr. Janu Alešovi, DiS., jednateli společnosti JIKORD s.r.o., projednat se všemi dodavateli zapracované
změny a zajistit kroky vedoucí ke zveřejnění upravené zadávací dokumentace.
K bodu: Návrh - Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2020 v oblasti
kultury
Usnesení č. 1271/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020 v oblasti kultury u 12 příspěvkových organizací,
zřízených Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 - 12 návrhu č. 1345/RK/19 v upraveném znění;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů rozpočtů příspěvkových
organizací na rok 2020 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede dnem
zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného znění a jeho předložení radě kraje
k projednání.
T: 19. 12. 2019
K bodu: Návrh - Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na
období let 2021 a 2022 v oblasti kultury
Usnesení č. 1272/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
s návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2021 a 2022 v oblasti
kultury u 12 příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č. 1346/RK/19
v upraveném znění;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů střednědobých výhledů
rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2021 a 2022 na elektronické úřední desce Jihočeského
kraje nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného
znění a jeho předložení radě kraje k projednání.
T: 19. 12. 2019
K bodu: Úprava rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury na nákup sbírkových předmětů
Usnesení č. 1273/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
ukládá
zřizovaným organizacím provést mimořádný příděl prostředků do vlastních investičních fondů na nákup
sbírkových předmětů v roce 2019 u těchto sbírkotvorných organizací:
1. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - ve výši 500 000 Kč,
2. Muzeum Jindřichohradecka - ve výši 450 000 Kč,
3. Muzeum středního Pootaví Strakonice - ve výši 500 000 Kč,
4. Prachatické muzeum - ve výši 150 000 Kč,
5. Prácheňské muzeum v Písku - ve výši 850 000 Kč,
6. Regionální muzeum v Českém Krumlově - ve výši 100 000 Kč.
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K bodu: Individuální dotace - Jihočeská Silva Nortica
Usnesení č. 1274/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost zájmového sdružení právnických osob Jihočeská Silva Nortica o poskytnutí individuální dotace dle
přílohy č. 1 návrhu č. 1355/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč pro sdružení právnických osob Jihočeská Silva Nortica, Janderova
147/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 70659061, na projekt Podpora kulturních akcí Euroregionu Silva
Nortica k 30. výročí pádu železné opony;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 1355/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.
T: 14. 7. 2020
K bodu: Smlouva o vzájemné spolupráci za účelem společného provozu expozice „Život a dílo Marie Hoppe
Teinitzerové“
Usnesení č. 1275/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci za účelem společného provozu expozice „Život a dílo Marie Hoppe
Teinitzerové“ mezi příspěvkovou organizací města Jindřichův Hradec Vzdělávací a kulturní centrum
Jindřichův Hradec, IČ0 00246875, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec a příspěvkovou organizace
Jihočeského kraje Muzeum Jindřichohradecka, p. o., IČO 00070971, Balbínovo náměstí 19/I,
377 01 Jindřichův Hradec dle přílohy návrhu č. 1399/RK/19;
II. pověřuje
PhDr. Jaroslava Pikala, ředitele Muzea Jindřichohradecka, p. o. k podpisu Smlouvy o vzájemné spolupráci
za účelem společného provozu expozice „Život a dílo Marie Hoppe Teinitzerové“.
K bodu: Peněžitý dar Krajské radě seniorů Jihočeského kraje, p.s.
Usnesení č. 1276/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Krajské rady seniorů o navýšení finančních prostředků dle přílohy č. 1 návrhu č. 1335/RK/19;
II. schvaluje
1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 33 500 Kč Krajské radě seniorů Jihočeského kraje, p. s.,
Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovice, IČO 00250888;
2. uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 návrhu č. 1335/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.
T. 31. 12. 2019
K bodu: Personální záležitosti kultury - odměny ředitelům zřizovaných kulturních organizací
Usnesení č. 1277/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměny za I. pololetí 2019 pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti
kultury ve výši dle přílohy návrhu č. 1336/RK/19.
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K bodu: Návrh - Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2020 v oblasti
školství
Usnesení č. 1278/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrhy rozpočtů na rok 2020 pro 125 příspěvkových organizací v oblasti školství, zřízených Jihočeským
krajem dle přílohy návrhu č.1348/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů rozpočtů příspěvkových
organizací v oblasti školství na rok 2020 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje nejméně 15 dnů
přede dnem zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného znění a jeho
předložení radě kraje k projednání.
T: 19. 12. 2019
K bodu: Návrh - Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem
v oblasti školství
Usnesení č. 1279/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na období let 2021 a 2022 pro 125 příspěvkových organizací
v oblasti školství, zřízených Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č.1349/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů střednědobých výhledů
rozpočtů příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2021 a 2022 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování
konečného znění a jeho předložení radě kraje k projednání.
T: 19. 12. 2019
K bodu: Rozpočet školství - pátá úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení č. 1280/2019/RK-84
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. 1317/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: 12. 12. 2019
K bodu: Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 1281/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného vztahu ke zřizované organizaci pro:
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1. Dětský domov, Základní školu a Školní jídelnu, Radenín 1, IČO 70535779, ve výši 2 361 000 Kč,
2. Střední školu rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688, IČO 510912,
ve výši 700 000 Kč, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1332/RK/19.
K bodu: Stanovisko Jč. kraje k zápisu SŠ do rejstříku škol k 1.9.2020 - Hudební gymnázium České
Budějovice s.r.o.
Usnesení č. 1282/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
posouzení a vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
k návrhu na změny v rejstříku škol a školských zařízení dle § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1382/RK/19;
II. souhlasí
se žádostí o zápis nové střední školy do rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2020 dle § 147 odst. 1
písm. q) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání, v platném znění, podanou soukromou právnickou osobou, dle přílohy č. 2 návrhu č. 1382/RK/19:
− Hudební gymnázium České Budějovice s.r.o., V. Talicha 1807/14, 370 05 České Budějovice 2
1. zápis střední školy s kapacitou 216 žáků
2. zápis oboru 79-41-K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání, kapacita 144 žáků
3. zápis oboru 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, kapacita 72 žáků;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit administraci žádosti navrhovatele o změny
v rejstříku škol a školských zařízení.
T: 30. 11. 2019
K bodu: Smlouva o nájmu a Smlouva o poskytnutí finančních prostředků městu Prachatice
Usnesení č. 1283/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
Smlouvu o nájmu pozemku, jehož součástí je stavba a Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků
na předplacení nájemného mezi Domem dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, se sídlem Ševčíkova
273, 383 01 Prachatice, IČO 75044498, a městem Prachatice, se sídlem Velké náměstí 3, 383 01
Prachatice, IČO 00250627, v návaznosti na usnesení č. 505/2019/RK-66 ze dne 25. 4. 2019.
K bodu: Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2020
Usnesení č. 1284/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
posouzení a vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
k návrhům na změny v rejstříku škol a školských zařízení dle § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1283/RK/19;
II. schvaluje
změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2020 dle § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, na základě
žádostí právnických osob vykonávajících činnost školy a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je
Jihočeský kraj, dle přílohy č. 2 návrhu č. 1283/RK/19:
1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86
a) zápis oboru nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou,
68-42-L/51 Bezpečnostní služby, denní forma vzdělávání, kapacita 60 žáků, jako výměna za obor,
b) výmaz oboru nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51
Podnikání, denní forma vzdělávání, kapacita 60 žáků
c) zápis oboru nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou,
68-42-L/51 Bezpečnostní služby, dálková forma vzdělávání, kapacita 90 žáků
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2. Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59
a) zápis oboru poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 36-43-M/01 Stavební materiály, denní
forma vzdělávání, kapacita 60 žáků jako částečná výměna kapacity oboru,
b) snížení kapacity oboru poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 36-45-M/01 Technická zařízení
budov, denní forma vzdělávání, ze stávajících 120 na 80 žáků
c) výmaz oboru 36-56-H/01 Kominík, dálková forma vzdělávání, kapacita 60 žáků
d) snížení stávající kapacity oborů v denní formě vzdělávání, poskytující střední vzdělání s výučním listem:
− 23-51-H/01 Strojní mechanik, z 90 na 60 žáků
− 33-56-H/01 Truhlář, ze 120 na 90 žáků
− 36-56-H/01 Kominík, z 60 na 35 žáků
− 36-62-H/01 Sklenář, z 60 na 25 žáků
− 36-66-H/01 Montér suchých staveb, z 90 na 60 žáků
− 39-41-H/01 Malíř a lakýrník, z 90 na 60 žáků
e) zvýšení stávající kapacity oboru v denní formě vzdělávání, 36-52-H/01 Instalatér, z 90 na 150 žáků
3. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
− zápis oboru poskytující střední vzdělání s výučním listem 26-51-H/01 Elektrikář, dálková forma
vzdělávání, kapacita 60 žáků
4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86
− výměna oborů poskytující střední vzdělání s výučním listem:
a) výmaz oboru 66-53-H/01 Operátor skladování, denní forma vzdělávání, kapacita 72 žáků a jeho náhrada,
b) zápis oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel, denní forma vzdělávání, kapacita 72 žáků
5. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
− výměna kapacit oborů poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou:
a) snížení kapacity oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, denní forma vzdělávání, ze stávajících 230 na
200 žáků a současně
b) zvýšení kapacity oboru 18-20-M/01 Informační technologie, denní forma vzdělávání, ze stávajících 90 na
120 žáků
6. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777
− zvýšení kapacity oboru 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, denní forma vzdělávání, ze stávajících
36 na 72 žáků
7. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola, Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55
− výměna kapacit oborů poskytující střední vzdělání s výučním listem:
a) zvýšení kapacity oboru 41-56-H/01 Lesní mechanizátor, denní forma vzdělávání, ze stávajících 60
na 90 žáků a současně
b) snížení kapacity oboru 41-52-H/01 Zahradník, denní forma vzdělávání, ze stávajících 90 na 60 žáků
c) zápis nového místa vzdělávání u SŠ na adrese Smrkovice 64, 397 01 Písek
8. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 430
− zvýšení kapacity školní družiny ze stávajících 46 na 80 žáků
9. Základní umělecká škola, Velešín, U Hřiště 527
− zvýšení kapacity základní umělecké školy ze stávajících 220 na 270 žáků
10. Základní umělecká škola, Soběslav, Školní náměstí 56
− zvýšení kapacity základní umělecké školy ze stávajících 230 na 250 žáků
11. Základní umělecká škola, Blatná, J.P.Koubka 4
− výmaz místa poskytovaného vzdělávání na adrese Školní 187, 387 31 Radomyšl;
III. neschvaluje
změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2020 dle § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, na základě
žádostí právnických osob vykonávajících činnost školy a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je
Jihočeský kraj, dle přílohy č. 2 návrhu č. 1283/RK/19:
1. Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200
− zápis oboru poskytující střední vzdělání s výučním listem 41-51-H/01 Zemědělec – farmář, denní forma
vzdělávání, kapacita 60 žáků
2. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice,
Skuherského 3
a) zápis oboru poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 78-42-M/01 Technické lyceum, denní forma
vzdělávání, kapacita 106 žáků
b) změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
39-41-L/01 Autotronik, denní forma vzdělávání, snížení stávající kapacity z 226 na 140 žáků
c) změna nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
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24-45-M/01 Dopravní prostředky, denní forma vzdělávání, snížení stávající kapacity ze 130 na 110 žáků;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit administraci žádostí škol o změny v rejstříku
škol a školských zařízení.
T: 30. 11. 2019
K bodu: Personální záležitosti školství - odměny pro ředitele škol a školských zařízení
Usnesení č. 1285/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměny pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem dle směrnice č. SM/5/RK,
změna č. 10 „Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským
krajem“ za plnění mimořádných úkolů za 2. pololetí 2019 v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, v platném znění, dle důvodové zprávy a dle přílohy návrhu č. 1339/RK/18.
K bodu: Návrh - Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2020 v sociální
oblasti
Usnesení č. 1286/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
s návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2020 v oblasti sociální u 16 příspěvkových organizací
zřízených Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 návrhu č. 1359/RK/19 v upraveném znění;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů rozpočtů příspěvkových
organizací na rok 2019 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede dnem
zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného znění a jeho předložení radě kraje
k projednání.
T: 19. 12. 2019
K bodu: Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2021 a 2022
v oblasti sociální
Usnesení č. 1287/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
s návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2021 a 2022 v oblasti
sociální u 16 příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 návrhu č. 1358/RK/19
v upraveném znění;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů střednědobých výhledů
rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2021 a 2022 na elektronické úřední desce Jihočeského
kraje nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného
znění a jeho předložení radě kraje k projednání.
T: 19. 12. 2019
K bodu: Změna Metodiky dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“
Usnesení č. 1288/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
změnu Metodiky dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ dle přílohy 1 návrhu
č. 1364/RK/19;
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II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Metodiky dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském
kraji V“ dle přílohy 1 návrhu č. 1364/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací - Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Usnesení č. 1289/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
vydává
souhlas zřizovatele s přijetím daru od Města Dačice, IČO 00246476, ve výši 130 000,00 Kč pro
příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, IČO 75011191.
K bodu: Změna kapacity chráněného bydlení Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
Usnesení č. 1290/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu kapacity Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, Zběšičky 23, 398 43 Bernartice,
IČO 70869669, u sociální služby „chráněné bydlení“, identifikátor služby 4965984, ze současné kapacity
16 lůžek na 17 lůžek od 1. 1. 2020.
K bodu: Návrh - rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020
Usnesení č. 1291/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
s návrhem rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 dle přílohy návrhu č. 1393/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje na rok 2020 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede
dnem zahájení jeho projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného znění a jeho předložení radě
kraje k projednání.
T: 19. 12. 2019
K bodu: Návrh - střednědobý výhled rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2021
a 2022
Usnesení č. 1292/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2021
a 2022 dle přílohy návrhu č. 1394/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2021 a 2022 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání radou kraje, zajistit dopracování
konečného znění a jeho předložení radě kraje k projednání.
T: 19. 12. 2019
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K bodu: Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 – stroje a stavby
Usnesení č. 1293/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh „Plánu reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 – stroje a stavby“
uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 1408/RK/19;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, realizovat „Plán reprodukce majetku
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 – stroje a stavby“.
K bodu: 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
Usnesení č. 1294/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
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;
II. schvaluje
postup a) až d) vedoucí k podepsání dodatků smluv s vybraným dodavatelem oblastí 3 a 4 v rámci jednacího
řízení bez uveřejnění na zajištění veřejné linkové dopravy na území Jihočeského kraje v přechodném období
(prosinec 2019 – prosinec 2021);
III. ukládá
Mgr. Janu Alešovi, DiS., jednateli společnosti JIKORD s.r.o., zajistit kroky v souvislosti s jednacím řízením
k zajištění linkové osobní dopravy na území Jihočeského kraje v režimu „brutto“ – přechodné období
(prosinec 2019 – prosinec 2021).
T: 13. 12. 2019
K bodu: Zajištění smluvních vztahů v rámci veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy
provozované Dopravním podnikem města České Budějovice a. s. v období 1. 12. 2019 – 31. 12. 2020
Usnesení č. 1295/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. znění Smlouvy s evidenčním číslem A – 2964/2019 Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě
cestujících pro zájmové území Jihočeského kraje na období 01. 12. 2019 - 31. 12. 2020 (dále jen Smlouva) s
dopravcem Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., IČO 25166115, včetně příloh smlouvy, jak je
uvedeno v příloze č. 1 a 2 návrhu č. 1412/RK/19,
2. výši finančních závazků vyplývající ze smlouvy pro prosinec roku 2019 a pro rok 2020 uvedených v části
I. bod 1. návrhu č. 1412/RK/19, jak je uvedeno v příloze č. 3 návrhu č. 1412/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje Smlouvu
o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území Jihočeského kraje na období 1. 12.
2019 – 31. 12. 2020 ve znění podle části I. 1. tohoto usnesení.
T: 27. 11. 2019
K bodu: Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. – prenotifikace služeb
Usnesení č. 1296/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prenotifikace služeb k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální
dopravy na tratích č. 228 a 229 zveřejněním ve Věstníku EU (TED) formou přímého zadání dopravci
Jindřichohradecké místní dráhy a.s. na dobu 10 let od 12/2024 s možností prodloužení závazku o dalších 5
let;

16
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh uvedený v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Smlouva o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus
Usnesení č. 1297/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Smlouvu o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus uvedenou v příloze návrhu
č. 1411/RK/19;
II. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje smlouvu
uvedenou v části I.,
T: 30. 11. 2019
2. Mgr. Bc. Janu Alešovi, DiS., jednateli společnosti JIKORD s.r.o., zajistit uzavření smlouvy se všemi
dotčenými účastníky smlouvy uvedené v části I.
T: 27. 11. 2019
K bodu: Dodatek č. 8 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“ s
dopravcem GW Train Regio a.s.
Usnesení č. 1298/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
dodatek č. 8 Smlouvy č. 010/16/199/03/00 o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní
osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru
Šumava“ s dopravcem GW Train Regio a.s., IČO 28664116, uvedený v příloze návrhu č. 1389/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje dodatek
č. 8 Smlouvy č. 010/16/199/03/00 o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“
uvedený v části I.
T: 6. 12. 2019
K bodu: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce s dopravcem
České dráhy, a.s.
Usnesení č. 1299/2019/RK-84
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou
drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce s
dopravcem České dráhy, a.s., IČO 70994226, uvedený v příloze návrhu č. 1401/RK/19;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit dodatek smlouvy uvedený v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 12. 12. 2019

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje
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