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 85. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 28. 11. 2019
Program:
1. Most ev. č. 155-006 Houdkův most a most ev. č. 155-007 přes náhon, vícepráce a méněpráce, dodatek
č. 2
Usnesení 1300/2019/RK-85
2. Modernizace komunikací JčK 2018 - méněpráce - dodatek č.2
Usnesení 1301/2019/RK-85
3. „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019“ - okres České Budějovice - oprava změnového listu č. 1 dodatek č. 2
Usnesení 1302/2019/RK-85
4. Projekty do 91. výzvy IROP
Usnesení 1303/2019/RK-85
5. Úprava závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Usnesení 1304/2019/RK-85
6. Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o.
Usnesení 1305/2019/RK-85
7. Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje
č. 010/09/49/00/26 od 15. 12. 2019
Usnesení 1306/2019/RK-85
8. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení
Usnesení 1307/2019/RK-85
9. Dohoda o zapojení vlaků dálkové dopravy společnosti ARRIVA vlaky s.r.o. do IDS Jihočeského kraje
Usnesení 1308/2019/RK-85
10. Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 - silnice, mosty
Usnesení 1309/2019/RK-85
11. Dopravní podnik města České Budějovice a. s. – prenotifikace služeb
Usnesení 1310/2019/RK-85
12. Návrh volby přísedícího krajského soudu
Usnesení 1311/2019/RK-85
13. Personální záležitosti JCCR p. o. - odměna ředitele za II. pololetí 2019
Usnesení 1312/2019/RK-85
14. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní společnosti
Nemocnice Tábor, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení 1313/2019/RK-85
15. Informace Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje o odpisu souboru pohledávek za klienty
protialkoholní záchytné stanice
Usnesení 1314/2019/RK-85
16. Organizace a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji v roce 2020
Usnesení 1315/2019/RK-85
17. „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice“ – část A – vícepráce a
méněpráce – dodatek smlouvy č. 2 (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení 1316/2019/RK-85
18. „Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III-14415 Hradčany“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy
č. 2
Usnesení 1317/2019/RK-85
19. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Architektonické řešení expozic – dodávka výstavního
fundusu“ (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení 1318/2019/RK-85
20. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Diagnostický průzkum vozovek silnic II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“
Usnesení 1319/2019/RK-85
21. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Archeoskanzen Trocnov“ (Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích)
Neschváleno
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22. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce školní svářecí školy SŠ Polytechnické“ (Střední škola
polytechnická, České Budějovice)
Usnesení 1320/2019/RK-85
23. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce vytápění v objektu SPV Pod Kamenem 179“ (SOSZ a
SOU Český Krumlov)
Usnesení 1321/2019/RK-85
24. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni“
Usnesení 1322/2019/RK-85
25. Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2020“
Usnesení 1323/2019/RK-85
26. „Most ev. č. 1219-1 Varvažov“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 2
Usnesení 1324/2019/RK-85
27. Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3 – dodatek č. 2
Usnesení 1325/2019/RK-85
28. „Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 1326/2019/RK-85
29. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 1327/2019/RK-85
30. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - schválení dotací, II. část
Usnesení 1328/2019/RK-85
31. Realizace projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“
Usnesení 1329/2019/RK-85
32. Dodatek ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem uzavřený v rámci projektu Implementace
Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367, OP VVV
Usnesení 1330/2019/RK-85
33. Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele
Usnesení 1331/2019/RK-85
34. Změna usnesení č. 235/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 realizace projektu „Obnova vybraných objektů v
areálu kulturní památky Hrad Strakonice“
Usnesení 1332/2019/RK-85
35. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení 1333/2019/RK-85
36. Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící
komise
Usnesení 1334/2019/RK-85
37. Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1335/2019/RK-85
38. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení 1336/2019/RK-85
39. Dotační program Jihočeského kraje Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta, 1. výzva pro rok 2020 vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1337/2019/RK-85
40. Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1.výzva pro rok
2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1338/2019/RK-85
41. Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1339/2019/RK-85
42. Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro
rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1340/2019/RK-85
43. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a
sportu, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1341/2019/RK-85
44. Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva
pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1342/2019/RK-85
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45. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských
kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, podpora
pěstounství), 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1343/2019/RK-85
46. Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 2020 vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1344/2019/RK-85
47. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva
pro rok 2020-vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1345/2019/RK-85
48. Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1346/2019/RK-85
49. Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1347/2019/RK-85
50. Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce
2020, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1348/2019/RK-85
51. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro
rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1349/2019/RK-85
52. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1350/2019/RK-85
53. Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1351/2019/RK-85
54. Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020 vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1352/2019/RK-85
55. Dotační program Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení 1353/2019/RK-85
56. Dotační program Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, výzva pro školní rok
2019/2020 - výběr projektů
Usnesení 1354/2019/RK-85
57. Dotační program Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání, výzva pro školní rok 2019/2020 výběr projektů
Usnesení 1355/2019/RK-85
58. Návrh dotace na režimní měření hladin podzemních vod a sledování jejich jakosti v Jihočeských pánvích
Usnesení 1356/2019/RK-85
59. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2019 4. část
Usnesení 1357/2019/RK-85
60. Návrh na poskytnutí individuální dotace na projekt sanace staré ekologické zátěže „Skládka Loučovice Čertova stěna“ z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 1358/2019/RK-85
61. Revokace části usn. č. 313/2016/ZK-24 ve věci realizace projektu předkládaného do IROP a jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Milevsko
Usnesení 1359/2019/RK-85
62. Žádost o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství
Usnesení 1360/2019/RK-85
63. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení 1361/2019/RK-85
64. Výsledky konkursního řízení
Usnesení 1362/2019/RK-85
65. Personální záležitosti školství - přiznání odměny zástupkyni ředitele školy
Usnesení 1363/2019/RK-85
66. Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2020–2021
Usnesení 1364/2019/RK-85
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67. Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
Usnesení 1365/2019/RK-85
68. Návrhy na rozdělení projektové dotace v rámci 2. Výzvy dotačního programu „Podpora sociálních služeb
v Jihočeském kraji V“
Usnesení 1366/2019/RK-85
69. Dotační program Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Usnesení 1367/2019/RK-85
70. Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti
s přechodem na vysílací standard DVB-T2
Usnesení 1368/2019/RK-85
71. Poskytnutí příspěvku na provoz registrovaného dětského domova – Kraj Vysočina
Usnesení 1369/2019/RK-85
72. Rozpočtové změny 23/19
Usnesení 1370/2019/RK-85
73. Prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. Osek u Radomyšle
Usnesení 1371/2019/RK-85
74. Darování nepotřebné výpočetní techniky obci Paračov
Usnesení 1372/2019/RK-85
75. Dohoda o vzájemné spolupráci při úpravě vlastnických vztahů ve společnosti Jihočeské letiště České
Budějovice a. s.
Usnesení 1373/2019/RK-85
76. Smlouva o výpůjčce č. SV/OHMS/213/19 o zapůjčení uměleckých předmětů z Muzea Jindřichohradecka
Usnesení 1374/2019/RK-85
77. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami k. ú. Minice u Mišovic
Usnesení 1375/2019/RK-85
78. Změna usnesení č. 919/2019/RK-72 ve věci uzavření smlouvy o zřízení stavby v k. ú. Planá u
Č. Budějovic
Usnesení 1376/2019/RK-85
79. Jmenování vedoucího odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
Usnesení 1377/2019/RK-85
80. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1378/2019/RK-85
81. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 12. 12. 2019
Usnesení 1379/2019/RK-85

*****
K bodu: Most ev. č. 155-006 Houdkův most a most ev. č. 155-007 přes náhon, vícepráce a méněpráce,
dodatek č. 2
Usnesení č. 1300/2019/RK-85
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. 3 a č. 4 včetně návrhu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a
přílohy č. 1-2 návrhu č. 1438/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 3 a č. 4 po započtení víceprací a méněprací ve výši mínus 128 752,60 Kč bez DPH dle
důvodové zprávy a její přílohy č. 1návrhu 1438/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 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 1438/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou SaM
silnice a mosty a.s. hejtmance kraje k podpisu.
T: 20. 12. 2019
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K bodu: Modernizace komunikací JčK 2018 - méněpráce - dodatek č.2
Usnesení č. 1301/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
méněpráce na akci „Modernizace komunikací JčK 2018“ uvedené ve změnovém listu č.2 včetně návrhu
dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh návrhu č. 1470/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 2 po započtení méněprací ve výši minus 1 877 381,41 Kč bez DPH dle důvodové zprávy
návrhu 1470/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a firmou ROBSTAV stavby
k.s., se sídlem Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4, IČO 27430774;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
ROBSTAV stavby k.s., hejtmance k podpisu.
T:16.12.2019
K bodu: „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019“ - okres České Budějovice - oprava změnového listu
č. 1 - dodatek č. 2
Usnesení č. 1302/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
opravu početní chyby na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019“ – okres České Budějovice
uvedené ve změnovém listu č. 1, včetně návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh
č. 1 a 2 návrhu č. 1474/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 po opravě početní chyby ve výši plus 1 784,00 Kč bez DPH dle důvodové zprávy a
příloh č. 1 a 2 návrhu č. 1474/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo 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. 2 k
návrhu č. 1474/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
EUROVIA CS, a.s. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: 30. 11. 2019
K bodu: Projekty do 91. výzvy IROP
Usnesení č. 1303/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o zpracování 8 projektových žádostí na silniční projekty Jihočeského kraje, se záměrem předložení
do 91. výzvy IROP;
II. schvaluje
výběr a podání 8 projektových žádostí do 91. výzvy IROP podle specifikace v příloze č. 1 návrhu
č. 1475/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, realizovat část II usnesení.
T: 29. 11. 2019
K bodu: Úprava závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Usnesení č. 1304/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
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1. poskytnutí provozní dotace ve výši 38 870 000,- Kč a investiční dotace ve výši 13 775 000,- Kč
společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., IČO 26093545, pro rok 2020 na úhradu nákladů
spojených se závazkem veřejné služby,
2. uzavření Smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace ve znění dle přílohy návrhu č. 1428/RK/19;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh uvedený v části I. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o.
Usnesení č. 1305/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí provozní dotace ve výši 17 330 000,- Kč a investiční dotace ve výši 480 000,- Kč společnosti
JIKORD s.r.o., IČO 28117018, pro rok 2020 na úhradu nákladů spojených se závazkem veřejné služby,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace uvedené v příloze návrhu č. 1435/RK/19;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrhy uvedené v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Dodatek smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského
kraje č. 010/09/49/00/26 od 15. 12. 2019
Usnesení č. 1306/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. znění dodatku č. 26 Smlouvy č. 010/09/49/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., IČO
60071109, včetně aktualizované Přílohy č. 1 Smlouvy (soubor spojů a linek) a Přílohy č. 10 a) Zápis ve věci
IDS Jindřichův Hradec 2019 ze dne 19. 12. 2018 a b) Zápis ve věci IDS Jindřichův Hradec 2020 ze dne 15.
11. 2019, jak je uvedeno v příloze č. 1 návrhu č. 1448/RK/19,
2. výši finančních závazků vyplývajících z dodatků smluv pro rok 2019 uvedených v části I. bod 1. tohoto
návrhu, jak je uvedeno v příloze č. 2 návrhu č. 1448/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje dodatek smlouvy
o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve znění podle části I. 1. tohoto
usnesení.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení
Usnesení č. 1307/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
předání stavebních objektů SO 301 – Odvodnění komunikace, část 1, SO 302 – Odvodnění komunikace,
část 2 a SO 801 – Sadové úpravy vybudovaných v rámci stavby „Rekonstrukce silnice III/15531 – průtah
Roudné“ Obci Roudné, IČO 245372, na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby uvedené
v příloze č. 21 návrhu č. 1340/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. záměr prodeje
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2877/3 o výměře 61 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 141 – 78/2019 ze dne 15. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru
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nemovitostí č. 2877/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 37 pro obec Milevsko a k. ú.
Dmýštice nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem a náklady spojené s prodejem nemovitosti,
kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 705/2 o výměře 235 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 146 pro obec Stachy a k. ú. Úbislav, nejméně za cenu zjištěnou znaleckým
posudkem a náklady spojené s prodejem nemovitosti, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude
kupující,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3250/2 o výměře 21 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č .349 pro obec a k. ú. Cehnice nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem a náklady
spojené s prodejem nemovitosti, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující,
d)
dílu „b“ o výměře 2 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 43 – 44/2019 ze dne 2. 8. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1233/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č . 46 pro obec Čestice a k. ú. Počátky u Volyně nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem
a náklady spojené s prodejem nemovitosti, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující,
2. záměr darování
a)
dílů „a + b“ o výměře 45 m 2 a dílu „c“ o výměře 12 m 2, oddělených na základě geometrického plánu
č. 1283 – 182/2018 ze dne 29. 8. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1203/1, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 106 pro obec a k. ú. Mladá Vožice Městu Mladá Vožice,
IČO 252557, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město Mladá Vožice v rámci
své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Město Mladá Vožice a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému
účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1251/6 o výměře 102 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1251/7 o výměře 80 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1251/8 o výměře 113 m 2, ostatní plocha,
jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 178 – 193/2019 ze dne 17. 9. 2019 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1251/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1676
pro obec Volyně a k. ú. Černětice Městu Volyně, IČO 252000, kdy náklady na vyhotovení geometrického
plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí Město Volyně a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít
předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti
do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné
v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 581/11 o výměře 60 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 204 – 190003/2019 ze dne 10. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 581/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 87 pro obec a k. ú. Jinín Obci
Jinín, IČO 477435, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Jinín, poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Jinín a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
d)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1866/2 o výměře 29 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 305 – 103/2019 ze dne 4. 9. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1866/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 118 pro obec
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Jílovice a k. ú. Kojákovice a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1867/3 o výměře 49 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 305 – 103/2019 ze dne 4. 9. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1867/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 118 pro obec Jílovice a k. ú. Kojákovice Obci Jílovice, IČO 245038, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradila Obec Jílovice, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Obec Jílovice a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít
předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti
do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné
v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
e)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1878/8 o výměře 7 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 861 – 350/2019 ze dne 22. 7. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1878/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 177 pro obec a k. ú. Jistebnice
Městu Jistebnice, IČO 252425, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město Jistebnice,
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Jistebnice
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
3. záměr vzájemného darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 566/36 o výměře 3 m 2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 566/37
o výměře 14 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 1209 – 65/2019
ze dne 27. 8. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 566/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 117 pro obec a k. ú. Roudné, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 566/38 o výměře 44 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 1209 –
65/2019 ze dne 27. 8. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 566/14, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 117 pro obec a k. ú. Roudné, pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 569/12 o výměře 846 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 569/14 o výměře 123 m 2, ostatní
plocha, jiná plocha, č. 569/18 o výměře 66 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 569/19 o výměře 207 m2,
ostatní plocha, jiná plocha a č. 569/20 o výměře 1260 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě
geometrického plánu č. 1209 – 65/2019 ze dne 27. 8. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 569/4, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 117 pro obec a k. ú. Roudné
a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 569/15 o výměře 281 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 569/16
o výměře 145 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 569/17 o výměře 47 m 2, ostatní plocha, jiná plocha,
oddělených na základě geometrického plánu č. 1209 – 65/2019 ze dne 27. 8. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 569/5, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 117 pro obec
a k. ú. Roudné v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 569/13 o výměře 5 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1209 –
65/2019 ze dne 27. 8. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 569/3, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Roudné v dosavadním vlastnictví Obce
Roudné, IČO 245372, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své
investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 869/6 o výměře 1533 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 394 – 116/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 869/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 291 pro obec a k. ú. Radimovice u Želče
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1088/4 o výměře
574 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1088/7 o výměře 125 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1088/15 o výměře
261 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1088/16 o výměře 478 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
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vlastnictví č. 5152 pro obec Tábor a k. ú. Horky u Tábora v dosavadním vlastnictví Obce Radimovice
u Želče, IČO 252751, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2489/3 o výměře 99 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 3183/46
o výměře 11 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3206/38 o výměře 3 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60 pro obec a k. ú. Čížkrajice, dílu „f“ o výměře
15 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 468 – 48/2019 ze dne 21. 5. 2019 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 3206/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 60 pro obec a k. ú. Čížkrajice, dílu „h“ o výměře 1 m 2, odděleného na základě
geometrického plánu č. 468 – 48/2019 ze dne 21. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 3249, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60 pro obec a k. ú. Čížkrajice
a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1308/1 o výměře 2385 m 2, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 60 pro obec Čížkrajice a k. ú. Mezilesí u Trhových Svinů v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3183/1 o výměře 10528 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3183/43 o výměře 2749 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 3183/44
o výměře 156 m2, ostatní plocha, silnice, č. 3206/1 o výměře 929 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 3206/11
o výměře 255 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3206/16 o výměře 107 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 3206/25 o výměře 94 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3206/26 o výměře 79 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3206/28 o výměře 178 m 2, trvalý travní porost, č. 3206/30 o výměře
37 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3206/33 o výměře 5263 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 3206/34 o výměře 6691 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Čížkrajice díl „a“ o výměře 237 m 2, oddělený na základě
geometrického plánu č. 468 – 48/2019 ze dne 21. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 3206/35, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú.
Čížkrajice, , díl „d“ o výměře 389 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 468 – 48/2019 ze dne
21. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3260, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Čížkrajice, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1118/2
o výměře 1787 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Čížkrajice
a k. ú. Mezilesí u Trhových Svinů, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1315/21 o výměře 529 m 2,
ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 182 – 110/2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1315/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec Čížkrajice a k. ú. Mezilesí u Trhových Svinů, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1114/4
o výměře 127 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 182 – 110/2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1114, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 1 pro obec Čížkrajice a k. ú. Mezilesí u Trhových Svinů, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 1308/20 o výměře 23 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 182 –
110/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1308/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Čížkrajice a k. ú. Mezilesí u Trhových Svinů, pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 1116/9 o výměře 163 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 182 – 110/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1116/1, trvalý travní
porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Čížkrajice a k. ú. Mezilesí u Trhových Svinů
a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1118/6 o výměře 208 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou
na základě geometrického plánu č. 182 – 110/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1118/1,
ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Čížkrajice a k. ú.
Mezilesí u Trhových Svinů v dosavadním vlastnictví Obce Čížkrajice, IČO 581674, kdy náklady
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na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1061/9 o výměře 43 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1061/10 o výměře 4 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1061/11 o výměře 20 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 209 – 63/2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1061/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 209 pro obec
a k. ú. Nákří v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 1061/6 o výměře 9 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 209 –
63/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1061/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Nákří, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1093/6
o výměře 88 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 209 – 63/2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1093/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec a k. ú. Nákří a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1347/2 o výměře 3 m 2, ostatní
plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 209 – 63/2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1347, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec a k. ú. Nákří v dosavadním vlastnictví Obce Nákří, IČO 581798, kdy náklady
na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
e)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 82/25 o výměře 184 m2, ostatní plocha, silnice, č. 82/26
o výměře 384 m2, ostatní plocha, silnice, č. 459/5 o výměře 81 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 459/7 o výměře
1229 m2, ostatní plocha, silnice, č. 459/8 o výměře 186 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 459/9 o výměře 83 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 459/10 o výměře 512 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 477/23 o výměře 263 m 2,
ostatní plocha, silnice, č. 2047/5 o výměře 59 m2, orná půda, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 187
pro obec a k. ú. Blažejov, dílu „a“ o výměře 249 m 2, odděleného na základě geometrického pánu č. 431 –
85/2019 ze dne 1. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 459/4, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 187 pro obec a k. ú. Blažejov, dílu „b“ o výměře 102 m 2,
odděleného na základě geometrického pánu č. 431 – 85/2019 ze dne 1. 10. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 459/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 187 pro obec
a k. ú. Blažejov, dílu „b“ o výměře 43 m 2, odděleného na základě geometrického pánu č. 336 – 88/2019
ze dne 18. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 342/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 187 pro obec Blažejov a k. ú. Malý Ratmírov, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 342/10 o výměře 62 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě geometrického pánu
č. 335 – 87/2019 ze dne 10. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 342/7, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 187 pro obec Blažejov a k. ú. Malý Ratmírov v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 70/9 o výměře 23 m2, trvalý
travní porost a č. 2041/2 o výměře 20 m2, orná půda, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001
pro obec a k. ú. Blažejov, díl „e“ o výměře 2 m 2, oddělený na základě geometrického pánu č. 431 – 85/2019
ze dne 1. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 8, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Blažejov, díl „a“ o výměře 76 m 2, oddělený
na základě geometrického pánu č. 336 – 88/2019 ze dne 18. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 175/1, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
Blažejov a k. ú. Malý Ratmírov, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 227/25, ostatní plocha, silnice,
oddělenou na základě geometrického pánu č. 336 – 88/2019 ze dne 18. 10. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 227/1, zahrada, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
Blažejov a k. ú. Malý Ratmírov, díl „a“ o výměře 54 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 169 –
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86/2019 ze dne 4. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 554/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Blažejov a k. ú. Mutyněves
a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 554/11 o výměře 150 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou
na základě geometrického plánu č. 169 – 86/2019 ze dne 4. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 554/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Blažejov a k. ú. Mutyněves v dosavadním vlastnictví Obce Blažejov, IČO 246298,
kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
4. záměr směny
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 484/15 o výměře 111 m 2, orná půda, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 117 pro obec a k. ú. Roudné v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za ideální
1/2 pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 757/41 o výměře 32 m 2, orná půda, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1530 pro obec a k. ú. Včelná v dosavadním podílovém spoluvlastnictví ******, na
základě směnné smlouvy uvedené v příloze č. 15 návrhu č. 1340/RK/2019,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 424/5 o výměře 319 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1268 pro obec Planá a k. ú. Planá u Českých Budějovic
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 413/151
o výměře 33 m2, orná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1261 pro obec Planá a k. ú. Planá
u Českých Budějovic v dosavadním vlastnictví *******, na základě směnné smlouvy uvedené v příloze č. 16
návrhu č. 1340/RK/2019,
5. záměr předání
částí pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3104/6, č. 3105, č. 3106, č. 3107, č. 3108, č. 3109/1
a č. 3114/10 vše v k. ú. České Budějovice 7 dle GP skutečného provedení stavby ČR – Správě železniční
dopravní cesty, s. o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 – Nové Město, IČO 70994234,
na základě smlouvy o budoucím předání a převzetí vyvolané investice,
6. přijetí daru
a)
dílu „a“ o výměře 153 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 238 – 185/2019 ze dne 1. 10.
2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 440/24, trvalý travní porost, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec Radětice a k. ú. Radětice u Bechyně, dílu „b“ o výměře 74 m2, odděleného
na základě geometrického plánu č. 238 – 185/2019 ze dne 1. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2561/3, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Radětice a k. ú.
Radětice u Bechyně, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2533/12 o výměře 456 m 2, lesní pozemek,
oddělené na základě geometrického plánu č. 238 – 185/2019 ze dne 1. 10. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2533/7, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Radětice a k. ú.
Radětice u Bechyně a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2543/2 o výměře 57 m 2, lesní pozemek,
oddělené na základě geometrického plánu č. 238 – 185/2019 ze dne 1. 10. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2543, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Radětice a k. ú.
Radětice u Bechyně od Obce Radětice, IČO 252743, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí Jihočeský kraj,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 413/149 o výměře 12 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Planá a k. ú. Planá u Českých Budějovic od Obce
Planá, IČO 581852, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí Jihočeský kraj,

11
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

7. bezúplatný převod
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 854/8 o výměře 21963 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 2312 – 118/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 854/8,
ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Tábor a k. ú. Klokoty
z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42,
Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví Jihočeského kraje,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1656/2 o výměře 196 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 168 – 43775/2018 ze dne 11. 7. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1656, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 14 pro obec Cizkrajov a
k. ú. Mutná z vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 5008 Hradec Králové, IČO 42196451, do vlastnictví Jihočeského kraje,
8. předání k hospodaření
předmětu daru a bezúplatného převodu části II. 6. a 7. usnesení k vlastnímu hospodářskému využití
ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst.
2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370
10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde ke změně přílohy č. 2
zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých
Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, která se tak
doplní o nemovitosti uvedené v části II. 6. a 7. usnesení jako předmět daru a bezúplatného převodu;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části II. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.
K bodu: Dohoda o zapojení vlaků dálkové dopravy společnosti ARRIVA vlaky s.r.o. do IDS Jihočeského
kraje
Usnesení č. 1308/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Dohodu o zapojení vlaků dálkové dopravy do Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje - IDS
JK se společností ARRIVA vlaky s.r.o., IČO 28955196, uvedenou v příloze návrhu č. 1473/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje dohodu
uvedenou v části I.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 - silnice, mosty
Usnesení č. 1309/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh „Plánu reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 –silnice a mosty“
uvedený v příloze návrhu č. 1407/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 – silnice a mosty“.
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K bodu: Dopravní podnik města České Budějovice a. s. – prenotifikace služeb
Usnesení č. 1310/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prenotifikace služeb k zajištění dopravní obslužnosti v rámci příměstské
dopravy provozované na území obcí Borek, Boršov nad Vltavou, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hlincová
Hora, Homole, Hrdějovice, Litvínovice, Planá, Roudné, Rudolfov, Srubec, Staré Hodějovice, Včelná, Vidov a
Vráto zveřejněním ve Věstníku EU (TED) formou přímého zadání dopravci Dopravní podnik města České
Budějovice a.s., IČO 25166115, na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2028;
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: Návrh volby přísedícího krajského soudu
Usnesení č. 1311/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
návrh člena zastupitelstva kraje na zvolení Františka Bumby do funkce přísedícího Krajského soudu
v Českých Budějovicích Zastupitelstvem Jihočeského kraje a předložení tohoto návrhu zastupitelstvu kraje
k projednání dne 12. 12. 2019.
K bodu: Personální záležitosti JCCR p. o. - odměna ředitele za II. pololetí 2019
Usnesení č. 1312/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměnu řediteli Jihočeské centrály cestovního ruchu p.o., IČO 72053127, za II. pololetí 2019, dle přílohy
návrhu č. 1432/RK/19.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní
společnosti Nemocnice Tábor, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení č. 1313/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
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:
schvaluje
1. dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě Nemocnice Tábor, a.s., na období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2020, ve znění
přílohy č. 1 návrhu č. 1439/RK/19,
2. souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, ve znění přílohy č. 2 návrhu
č. 1439/RK/19.
K bodu: Informace Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje o odpisu souboru pohledávek za
klienty protialkoholní záchytné stanice
Usnesení č. 1314/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o vzdání se práva a prominutí nedobytných pohledávek příspěvkové organizace Zdravotnická
záchranná služba Jihočeského kraje, IČO 48199931, za ošetřenými klienty protialkoholní záchytné stanice
za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v celkové výši 702 900,- Kč.
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K bodu: Organizace a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji v roce
2020
Usnesení č. 1315/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. informace o organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby,
pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území
Jihočeského kraje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
2. informaci o možnosti poskytování dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na zajištění lékařských
pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2021 formou dotačního programu;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit Principy zabezpečení poskytování pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském
kraji od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 dle přílohy č. 2 návrhu č. 1436/RK/19,
2. projednat způsob poskytování dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na zajištění lékařských
pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2021 formou dotačního programu;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 12. 12. 2019
K bodu: „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice“ – část A – vícepráce
a méněpráce – dodatek smlouvy č. 2 (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení č. 1316/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad
Strakonice“ – část A: Stavební práce na obnově hradu uvedené ve změnových listech č. 55 až 69 dle
důvodové zprávy a přílohy č. 2 k návrhu č. 1409/RK/19 v celkové výši dodatečných stavebních prací
2 633 420,78 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 53 627,76 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 55 až 69 dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1409/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Muzeem středního Pootaví Strakonice,
IČO 00072150 a zhotovitelem stavby firmou POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, Nádražní 25, 252 63
Roztoky, IČO 25606468;
III. ukládá
PhDr. Ivaně Říhové, ředitelce Muzea středního Pootaví Strakonice, IČO 00072150, uzavřít dodatek č. 2
smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: „Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III-14415 Hradčany“ – vícepráce a méněpráce – dodatek
smlouvy č. 2
Usnesení č. 1317/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice III-14415 Hradčany“ uvedené
ve změnových listech č. 1 a 2 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1453/RK/19 ve výši
dodatečných stavebních prací 721 714,74 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 546 115,34 Kč
bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 1 a 2 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1453/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO 70971641, a zhotovitelem stavby firmou
ZNAKON, a. s., Sousedovice č. p. 44, 386 01 Sousedovice, IČO 26018055;
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III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, uzavřít dodatek č. 2
smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Architektonické řešení expozic – dodávka výstavního
fundusu“ (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení č. 1318/2019/RK-85
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. 1433/RK/19 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Architektonické řešení expozic – dodávka výstavního fundusu“ konané v režimu otevřeného nadlimitního
řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Architektonické řešení expozic – dodávka výstavního
fundusu“:
název společnosti: REVYKO spol. s r. o.
se sídlem: Vídeňská 405, 148 00 Praha 4 – Kunratice
IČO: 49245651
za cenu nejvýše přípustnou 13 460 000,80 Kč bez DPH, 16 286 600,97 Kč vč. DPH;
III. ukládá
PhDr. Ivaně Říhové, ředitelce Muzea středního Pootaví Strakonice, IČO 00072150:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Diagnostický průzkum vozovek silnic II. a III. třídy v
Jihočeském kraji“
Usnesení č. 1319/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 1444/RK/19
na plnění veřejné zakázky s názvem „Diagnostický průzkum vozovek silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji“,
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 „Diagnostický průzkum vozovek silnic II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“- část 1:
název společnosti:
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
se sídlem:
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
IČO:
44994575
za cenu nejvýše přípustnou 1 060 180,80 Kč bez DPH, 1 282 818,77 Kč vč. DPH;
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy na část 1
další účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
a) název společnosti: TPA ČR, s.r.o.
se sídlem:
Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
IČO:
25122835
za cenu nejvýše přípustnou 1 074 871,00 Kč bez DPH, 1 300 593,91 Kč vč. DPH,
b) název společnosti: Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.
se sídlem:
Osová 20, 625 00 Brno
IČO:
46974806
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a cenu nejvýše přípustnou 1 515 881,60 Kč bez DPH, 1 834 216,74 Kč vč. DPH,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Diagnostický průzkum vozovek silnic II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“- část 2:
název společnosti:
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
se sídlem:
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
IČO:
44994575
za cenu nejvýše přípustnou 738 791,40 Kč bez DPH, 893 937,59 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. vykonávat funkci stavebníka na stavbě „Diagnostický průzkum vozovek silnic II. a III. třídy v Jihočeském
kraji“.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce školní svářecí školy SŠ Polytechnické“ (Střední
škola polytechnická, České Budějovice)
Usnesení č. 1320/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 1415/RK/19 a jeho příloh č. 1, 2,
2. možnost zapracování připomínek poskytovatele dotace k Zadávací dokumentaci uvedené v příloze č. 1
návrhu č. 1415/RK/19;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Rekonstrukce školní svářecí školy SŠ Polytechnické“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59, IČO 00582336, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce školní svářecí školy SŠ Polytechnické“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 1415/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Luboš Kubát, ředitel školy
Ing. Helena Krajčovičová, zástupce ředitele
3) Ing. Lukáš Máče, zástupce ředitele
Ing. Iveta Pivovarčíková, zástupce ředitele
4) Ing. Hynek Čížek, Ph.D., vedoucí odd. OŠMT
Bc. Hana Burcevová, DiS., OŠMT
5) Ing. Pavel Bürger, odd. RVZ OVZI
Ing. Petr Hrstka, odd. RVZ, OVZI,
2. Ing. Luboši Kubátovi, řediteli Střední školy polytechnické, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce vytápění v objektu SPV Pod Kamenem 179“
(SOSZ a SOU Český Krumlov)
Usnesení č. 1321/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 1420/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
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 „Rekonstrukce
vytápění v objektu SPV Pod Kamenem 179",
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídky uvedený v příloze č. 2 k návrhu č.
1420/RK/19;
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III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov,
Tavírna 342, IČO 60821221, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a
hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Rekonstrukce vytápění v objektu SPV Pod Kamenem 179" v tomto
složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Martina Kokořová, ředitelka školy
Mgr. Miroslav Grabec, zástupce ředitelky školy
3) Pavel Postl, vedoucí OP SPV školy
Ing. Marcela Dominová, zástupce ředitelky školy
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení školství, OŠMT KÚ
5) Irena Štěpánková, OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
6) Karel Jírovec, město Český Krumlov
Ing. Petr Pešek, město Český Krumlov
2. Mgr. Martině Kokořové, ředitelce Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště,
Český Krumlov, Tavírna 342, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni“
Usnesení č. 1322/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení zástupců do komise jednoho ze společnosti
zadavatelů podle návrhu č.1443/RK/19 a jeho příloh č. 1 a 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto jednomu
ze společnosti zadavatelů, jmenovat své zástupce do komise na výběr zhotovitele „Rekonstrukce Libušiny
ulice v Bechyni“ pověřené posouzením a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
b) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod TA, ředitelka
Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, spolupracovat se zástupcem
společnosti zadavatelů a administrátorem veřejné zakázky - Městem Bechyní, IČO 00252069, při provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2020“
Usnesení č. 1323/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. znění základních údajů výzvy k podání nabídky, zadávací dokumentace, a ustanovení komise podle
návrhu č. 1454/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2020“;
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III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi pro otevírání nabídek na akci „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2020“ pověřenou
všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 1454/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Kateřina Schacková, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. komisi na výběr dodavatele na akci „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2020“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 1454/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2) Ing. Milan Rybák, OZDR KÚ
Mgr. Petr Studenovský, OZDR KÚ
3) Ing. Miroslav Beneš, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
4) Ing. Petr Polívka, ZZS JčK
Pavel Komárek, ZZS JčK
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI JčK
3. MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: „Most ev. č. 1219-1 Varvažov“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 2
Usnesení č. 1324/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Most ev. č. 1219-1 Varvažov“ uvedené ve změnovém listu č. 1 dle
důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1452/RK/19 ve výši dodatečných stavebních prací 1 028 179,31
Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 748 226,53 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1452/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO 70971641, a zhotovitelem stavby firmou
SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, uzavřít dodatek č. 2
smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3 – dodatek č. 2
Usnesení č. 1325/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3“
uvedené ve změnovém listu č. 2 včetně návrhu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh
1 - 3 návrhu 1402/RK/19 ve výši dodatečných prací 522 484,08 bez DPH a nerealizovaných
prací 549 912,20 bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 2 dle důvodové zprávy a přílohy návrhu 1402/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 ve výši 25 369 674,27 Kč bez DPH a 30 697 305,87 Kč vč. DPH příslušné smlouvy
uzavřené mezi Jihočeským krajem a firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 6177005,
ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 1402/RK/19;
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III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
COLAS CZ, a.s, dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
K bodu: „Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy
č. 1
Usnesení č. 1326/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov“ uvedené
ve změnovém listu č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1467/RK/19 ve výši dodatečných
stavebních prací 1 310 434,70 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 4 097 443,64 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1467/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO 70971641, a zhotovitelem stavby firmou
ZNAKON, a. s., Sousedovice č. p. 44, 386 01 Sousedovice, IČO 26018055;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, uzavřít dodatek č. 1
smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení č. 1327/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Stanislava Palečka a žádost Václava Boháče o změnu příjemce dotace v uzavřené smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1
k návrhu č. 1405/RK/19;
II. schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5214/2018 ze dne 4. 6. 2018 uzavřené se
Stanislavem Palečkem, 373 44 Zliv, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy ze Stanislava
Palečka, 373 44 Zliv, na Martina Smejkala, 373 73 Štěpánovice z důvodu změny vlastnictví předmětné
nemovitosti na základě kupní smlouvy, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1405/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4445/2018 ze dne 5. 4. 2018 uzavřené s Václavem
Boháčem, 391 17 Košice, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Václava Boháče, 391 17
Košice, na Danu Veselou, 391 17 Košice z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě
darovací smlouvy, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 1405/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 12. 2019
K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - schválení dotací, II. část
Usnesení č. 1328/2019/RK-85
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 81 525 210,98 Kč dle přílohy
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č. 1 k návrhu č. 1366/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. neschvaluje
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1366/RK/19
v upraveném znění;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 29. 12. 2023
K bodu: Realizace projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“
Usnesení č. 1329/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“
a podání žádosti o podporu do programu Nová zelená úsporám s celkovými výdaji 123 739 182,- Kč,
z toho celkovými způsobilými výdaji 119 739 182,- Kč,
2. financování nezpůsobilých výdajů projektu Jihočeského kraje „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová
zelená úsporám“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 4 000 000,- Kč, s podmínkou přidělení dotace
z programu Nová zelená úsporám, s čerpáním dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1430/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členu rady kraje, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Dodatek ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem uzavřený v rámci projektu Implementace
Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367, OP VVV
Usnesení č. 1330/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem
č. SON/OEZI/09/2018 v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, s reg.
číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367, OP VVV, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu č. 1469/RK/19;
II. pověřuje
Mgr. Ivanu Stráskou, hejtmanku kraje, podpisem Dodatku ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem
č. SON/OEZI/09/2018 v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, s reg.
číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367, OP VVV, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu č. 1469/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 12. 2019
K bodu: Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele
Usnesení č. 1331/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
ukládá
odvod provozních prostředků Regionálnímu muzeu v Českém Krumlově, Horní ulice 152, IČO 00070572,
ve výši 306 051,76 Kč do rozpočtu zřizovatele v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1410/RK/19.
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K bodu: Změna usnesení č. 235/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 realizace projektu „Obnova vybraných
objektů v areálu kulturní památky Hrad Strakonice“
Usnesení č. 1332/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
změnit jeho usnesení č. 235/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 ve věci realizace projektu Muzea středního
Pootaví Strakonice „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ takto:
1. v části I. „schvaluje“ v bodě I/1. tak, že původní text se nahrazuje textem: „realizaci projektu Muzea
středního Pootaví „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ specifický cíl SC 3.1:
Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva Revitalizace vybraných
památek II, s celkovými výdaji ve výši 134 836 269,00 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši
120 055 331,00 Kč vč. DPH“,
2. část I. tohoto usnesení se doplňuje o bod I/4. ve znění: „financování nezpůsobilých výdajů projektu
z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 14 780 938,00 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1437/RK/19“;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení č. 1333/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace obce Paseky, Paseky 17, 398 11 Paseky, IČO 00512010, o prodloužení termínu
realizace projektu „Rekonstrukce obchodu v Pasekách“, reg. č. 465-003/19, v rámci Dotačního programu
Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019,
2. žádost příjemce dotace obce Bohdalovice, Bohdalovice 33, 381 01 Český Krumlov, IČO 00475785,
o prodloužení termínu realizace projektu „Obnova MK Bohdalovice na p. č. 1092/8“, reg. č. 459-02-001/19,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva
pro rok 2019;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. žádost příjemce dotace obce Paseky, Paseky 17, 398 11 Paseky, IČO 00512010, o prodloužení termínu
realizace projektu „Rekonstrukce obchodu v Pasekách“, reg. č. 465-003/19, v rámci Dotačního programu
Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, a to do 31. 5. 2020 s termínem
podání závěrečné zprávy do 15. 6. 2020,
2. žádost příjemce dotace obce Bohdalovice, Bohdalovice 33, 381 01 Český Krumlov, IČO 00475785,
o prodloužení termínu realizace projektu „Obnova MK Bohdalovice na p. č. 1092/8“, reg. č. 459-02-001/19,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva
pro rok 2019, a to do 16. 12. 2019 s termínem podání závěrečné zprávy do 16. 12. 2019;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení č. 1334/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy
č. 1 návrhu č. 1338/RK/19;
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II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2020, s alokací 1 500 000 Kč,
s termínem zveřejnění výzvy 29. 11. 2019, s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2020 a s termínem
ukončení podávání žádostí 17. 1. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
Ing. Jaromír Talíř, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Petr Kalina, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče,
PhDr. Monika Zárybnická, oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy:
Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Andrea Nádravská, členka zastupitelstva kraje,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Mgr. František Chrastina, vedoucí oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Alena Janků, oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Bc. Jitka Šálená, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1335/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1351/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020, s alokací 32 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy
29. 11. 2019, s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí
17. 1. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Petr Soukup, vedoucí odboru kancelář hejtmanky,
Ing. Jiří Holub, oddělení krizového řízení,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
plk. Ing. Martin Sviták, zástupce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje – s hlasem poradním,
náhradní členy:
Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Bc. Tomáš Rjabec, oddělení krizového řízení,
Vladimír Medvedz, oddělení krizového řízení,
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Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk,
mjr. Ing. Jiří Chmel, zástupce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje – s hlasem poradním;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení č. 1336/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy
č. 1 návrhu č. 1352/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2020, s termínem zveřejnění
výzvy 29. 11. 2019, s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2020 a s termínem ukončení podávání
žádostí 17. 1. 2019 do 12:00 hod, s alokací 7 000 000 Kč;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Zdeněk Mráz, člen zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Ludmila Kuthanová, oddělení lesního hospodářství a zemědělství (Opatření 1B, 2, 3A, 3B),
Ing. Libuše Jozková, oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000 (Opatření 1A),
Mgr. Petra Doktorová, oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA CITES (1A),
Ing. Josef Klement, oddělení lesního hospodářství a zemědělství (Opatření 2),
Bc. Jan Němec, oddělení lesního hospodářství a zemědělství (Opatření 1B, 3A, 3B),
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy:
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Kubík, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Pavel Pöschko, oddělení lesního hospodářství a zemědělství (1A, 1B, 2, 3A, 3B),
Ing. Antonín Košnář, Ph.D., oddělení lesního hospodářství a zemědělství (1B),
Ing. Jiří Roubík, oddělení lesního hospodářství a zemědělství (3A, 3B),
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta, 1. výzva pro rok
2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1337/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, 1. výzva pro
rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1353/RK/19;
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II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, 1. výzva pro rok 2020,
s termínem zveřejnění výzvy 29. 11. 2019, s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2020 a s termínem
ukončení podávání žádostí 17. 1. 2020 do 12:00 hod, s alokací 3 000 000 Kč;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Libuše Jozková, OZZL, oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000,
Mgr. Petra Doktorová, OZZL, oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy:
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
Zdeněk Mráz, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Klíma, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Hana Tůmová, Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
Ing. Pavla Sovová Šanderová, MBA, OZZL, oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000,
Ing. Kateřina Novotná, Ph.D., oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1.výzva pro
rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1338/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací,
1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č.1360/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok
2020, s alokací 33 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 11. 2019, s termínem zahájení podávání
žádostí 2. 1. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 17. 1. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a SH,
Ing. Jan Vácha, odbor dopravy a SH,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy:
Ing. Ivo Moravec, člen rady kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Eybert, člen zastupitelstva kraje,
Zdeněk Mráz, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Andrea Tetourová, odbor dopravy a SH,
Ing. Radomír Kučera, odbor dopravy a SH,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Ing. Jiří Voříšek, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
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IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje návrh seznamu hodnotící komisí
doporučených projektů k projednání.
T: 31. 5. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící
komise
Usnesení č. 1339/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1
návrhu č. 1361/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2020, s alokací 13 000 000 Kč,
s termínem zveřejnění výzvy 29. 11. 2019, s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2020 a s termínem
ukončení podávání žádostí 17. 1. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Jiří Žižka, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Klíma, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Hana Tůmová, Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče,
Mgr. Jaroslava Vítovcová, vedoucí oddělení památkové péče,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje (pro
opatření č. 3 a 5),
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje (pro opatření č. 1, 2, 4 a 6),
náhradní členy:
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jaromír Talíř, člen zastupitelstva kraje, předseda kulturní komise,
Mgr. Pavel Eybert, člen zastupitelstva kraje,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Mgr. František Chrastina, vedoucí oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Eliška Výborná, oddělení památkové péče,
Ing. Bc. Jitka Šálená, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva
pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1340/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu),
1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1367/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok
2020, s alokací 8 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 11. 2019, s termínem zahájení podávání
žádostí 2. 1. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 17. 1. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
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RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Emil Nývlt, člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
Mgr. Miroslav Hrdina, vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Bc. Eva Lachoutová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Mgr. Pavel Klíma, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Oldřich Kučera, člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
Pavel Souhrada, člen zastupitelstva kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Marcela Šturmová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Veronika Nováková, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy,
mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1341/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy,
mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1368/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže
a sportu, 1. výzva pro rok 2020, s alokací 3 700 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 11. 2019,
s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 17. 1. 2020 do
12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Rudolf Vejskrab, předseda Sportovní komise rady kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Miroslav Hrdina, vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Bc. Eva Lachoutová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Pavel Hroch, člen rady kraje,
Ing. Tomáš Hajdušek, člen zastupitelstva kraje,
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Marcela Šturmová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Veronika Nováková, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2020
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury,
1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1342/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1371/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva
pro rok 2020, s termínem zveřejnění výzvy 29. 11. 2019, s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2020
a s termínem ukončení podávání žádostí 17. 1. 2020 do 12:00 hodin, s alokací 33 000 000 Kč;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
Zdeněk Mráz, člen zastupitelstva kraje a předseda Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí
zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Monika Wögebauerová, oddělení vodního hospodářství,
Ing. Karolína Zámišová, oddělení vodního hospodářství,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Hana Tůmová, Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
Ing. Hana Zahradníková, vedoucí oddělení vodního hospodářství,
Ing. Helena Rybková, oddělení vodního hospodářství,
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských
kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, podpora
pěstounství), 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1343/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje (Podpora
posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů
pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č.1372/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje (Podpora posilování
rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících
o děti), 1. výzva pro rok 2020, s alokací 2 500 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 11. 2019,
s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 17. 1. 2020 do
12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
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Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru sociálních věcí,
Mgr. Eva Novotná, vedoucí oddělní sociálně-právní ochrany dětí,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Blanka Leitgebová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Olga Bastlová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Bauer, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Lucie Šustová, DiS, oddělení sociálně-právní ochrany dětí,
Ing. Vendula Procházková, oddělení projektů a plánování sociálních služeb,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok
2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1344/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském
kraji, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1373/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji, 1. výzva
pro rok 2020, s alokací 700 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 11. 2019, s termínem zahájení
podávání žádostí 2. 1. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 17. 1. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje,
Mgr. Pavel Klíma, člen zastupitelstva kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
RNDr. Jan Zahradník, člen zastupitelstva kraje,
Petra Šírková, oddělení zdravotní péče,
Mgr. Ivana Turková, oddělení zdravotní péče,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Blanka Leitgebová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky,
Ing. Pavel Pavel, člen rady kraje,
Mgr. Pavel Eybert, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Petr Studenovský, vedoucí odboru zdravotnictví,
Ing. Milan Rybák, oddělení zdravotní péče,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2020
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1.
výzva pro rok 2020-vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1345/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury,
1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1376/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva
pro rok 2020, s alokací 2 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 11. 2019, s termínem zahájení
podávání žádostí 2. 1. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 17. 1. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
Ing. Andrea Nádravská, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Jaromír Talíř, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče,
Alena Janků, oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace DP Jčk,
Eva Kordíková, oddělení administrace DP Jčk,
náhradní členy:
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Jiří Žižka, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. František Chrastina, vedoucí oddělení kultury a zřizovaných organizací,
PhDr. Monika Zárybnická, oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace DP Jčk,
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace DP Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh seznamu hodnotící komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 5. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1346/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1378/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, 1. výzva pro rok 2020, s alokací 6 500 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 11. 2019,
s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 17. 1. 2020 do
12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Renata Zumrová, oddělení kontroly a financování,
Ing. Jana Holická, vedoucí oddělení kontroly a financování,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
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náhradní členy:
Mgr. Pavel Talíř, člen zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Olga Bastlová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Andrea Nádravská, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Jitka Černá, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Pavlína Čalounová, oddělení projektů a plánování sociálních služeb OSOV,
Mgr. Marek Nerud, vedoucí oddělení prevence a humanitních činností OSOV.
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje návrh seznamu hodnotící komisí
doporučených projektů.
T: 31. 5. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro
rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1347/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva
pro rok 2020, dle přílohy č. návrhu č. 1379/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020,
s alokací 1 200 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 11. 2019, s termínem pro zahájení podávání
žádostí 2. 1. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 17. 1. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje,
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Veronika Švehlová Bullová, oddělení prevence a humanitních činností,
Mgr. Marek Nerud, vedoucí oddělení prevence a humanitárních činností,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Hana Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje.
náhradní členy:
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Olga Bastlová, členka zastupitelstva kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Jan Bauer, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru sociálních věcí,
Mgr. Monika Hanzelyová, oddělení projektů a plánování sociálních služeb,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Ing. Jitka Černá, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce
2020, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1348/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje
v roce 2020, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č 1380/RK/19;
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II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2020,
1. výzva pro rok 2020, s alokací 8 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 11. 2019, s termínem
zahájení podávání žádostí 2. 1. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 17. 1. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru sociálních věcí,
Mgr. Marek Nerud, vedoucí oddělení prevence a humanitárních činností,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Jana Janků, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy:
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Olga Bastlová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Bauer, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Vendula Procházková, vedoucí oddělení projektů a plánování,
Mgr. Veronika Švehlová Bulová, vedoucí oddělení prevence a humanitárních činností,
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Mgr. Kamila Kvardová, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh seznamu hodnotících komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T. 31. 5. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1349/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu 1381/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro
rok 2020, s alokací 3 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 11. 2019, s termínem zahájení podávání
žádostí 2. 1. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 17. 1. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
Bc Jiří Švec, člen rady kraje,
Ing. Pavel Pavel, člen rady kraje,
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Petr Šedivý, oddělení silniční dopravy,
Ivana Havlíková, oddělení silniční dopravy,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Jana Janků, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Náhradní členy:
JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
RSDr. Petr Braný, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství,
Ing. Pavel Šmucr, odbor dopravy a silničního hospodářství
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Ing. Jiří Voříšek, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje.
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IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh seznamu hodnotící komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 5. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící
komise
Usnesení č. 1350/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1
návrhu č. 1387/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2020, s alokací 38 000 000 Kč,
s termínem zveřejnění výzvy 29. 11. 2019, s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2020 a s termínem
ukončení podávání žádostí 17. 1. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Rudolf Vejskrab, předseda Sportovní komise zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
Ing. Tomáš Hajdušek, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Miroslav Hrdina, vedoucí oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Veronika Nováková, oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Ing. Jitka Černá, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje – pro opatření č. 1 a 2,
Ing. Jiří Voříšek, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje – pro opatření č. 3 až 7,
náhradní členy:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Mgr. Miroslav Janovský, člen Sportovní komise,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje,
Bc. Eva Lachoutová, oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Mgr. Marcela Šturmová, oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Jiřina Formánková, Dis., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh seznamu hodnotící komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k pojednání:
T: 31. 5. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící
komise
Usnesení č. 1351/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1
návrhu č.1388/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2020, s alokací 12 000 000 Kč,
s termínem zveřejnění výzvy 29. 11. 2019, s termínem zahájení podávání žádostí 2. 1. 2020 a s termínem
ukončení podávání žádostí 17. 1. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
32
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

Ing. Jaromír Talíř, člen zastupitelstva kraje, předseda kulturní komise,
Ing. Andrea Nádravská, členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče,
PhDr. Monika Zárybnická, oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace DP JčK,
Bc. Jitka Šálená, oddělení administrace DP JčK,
Eva Kordíková, oddělení administrace DP JčK, pro opatření č. 2,
Alena Janků, oddělení kultury a zřizovaných organizací, pro opatření č. 2,
náhradní členy:
Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Stanislav Mrvka, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Jiří Žižka, člen zastupitelstva kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. František Chrastina, vedoucí oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Bc. Lenka Věrná, oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace DP JčK,
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace DP JčK;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje návrh seznamu hodnotící komisí
doporučených projektů k projednání.
T: 31. 5. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1352/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla dotačního programu Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1398/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020,
s alokací 3 600 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 11. 2019, s termínem zahájení podávání žádostí
2. 1. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 17. 1. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje,
Mgr. Pavel Klíma, člen zastupitelstva kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Pavel Eybert, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Ivana Turková, oddělení zdravotní péče,
Mgr. Petr Studenovský, vedoucí odboru zdravotnictví,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Kamila Kvardová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Náhradní členy:
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje,
RNDr. Jan Zahradník, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Milan Rybák, oddělení zdravotní péče,
Petra Šírková, oddělení zdravotní péče,
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2020
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K bodu: Dotační program Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020 vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1353/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla dotačního programu Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva
pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1400/RK/19;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2020, s alokací 4 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 11. 2019, s termínem zahájení podávání
žádostí 2. 1. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 17. 1. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Olga Bastlová, členka zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Ing. Jana Juhaňáková, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Kamila Kvardová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Náhradní členy:
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Bartošek, člen zastupitelstva kraje,
JUDr. Bohumil Bezemek, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Petr Kalina, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Lucie Jakubcová, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Ing. Zuzana Lerchová, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, výzva pro školní rok
2019/2020 - výběr projektů
Usnesení č. 1354/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora lyžařských výcvikových kurzů, výzva pro školní rok 2019/2020, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1374/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
lyžařských výcvikových kurzů, výzva pro školní rok 2019/2020, v celkové výši 3 921 740 Kč dle příloh návrhu
č. 1374/RK/19 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 12. 12. 2019
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání, výzva pro školní rok
2019/2020 - výběr projektů
Usnesení č. 1355/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora technického vzdělávání, výzva pro školní rok 2019/2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1375/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. navýšení alokace Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání, výzva pro
školní rok 2019/2020 o částku 311 596 Kč z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora lyžařských
výcvikových kurzů, výzva pro školní rok 2019/2020,
2. poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání, výzva
pro školní rok 2019/2020, v celkové výši 2 311 596 Kč dle příloh návrhu č. 1375/RK/19 a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Návrh dotace na režimní měření hladin podzemních vod a sledování jejich jakosti v Jihočeských
pánvích
Usnesení č. 1356/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. neinvestiční dotaci ve výši 133 100,- Kč na režimní měření hladin podzemních vod a sledování jakosti
těchto vod v Jihočeských pánvích pro firmu ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice,
IČO 60849657,
2. smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
I. usnesení.
K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2019 - 4. část
Usnesení č. 1357/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádosti o dotace ve výši 3 219 500,00 Kč na kofinancování akcí k zahájení v roce 2019 v rámci dotačního
programu Ministerstva zemědělství České republiky 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dotaci ve výši 1 514 900,00 Kč na kofinancování akce „Ledenice, Zaliny – kanalizace a ČOV“ pro městys
Ledenice, Náměstí 89, 373 11 Ledenice, IČO 00245135,
2. dotaci ve výši 1 179 500,00 Kč na kofinancování akce „Krasejovka – čistírna odpadních vod“ pro obec
Kamenný Újezd, Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd, IČO 00245062,
3. dotaci ve výši 525 100,00 Kč na kofinancování akce „Vodovod Brloh u Drhovle“ pro obec Drhovle,
Drhovle 34, 397 01 Drhovle, IČO 00249645,
4. vzor Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu
MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje návrh dotací a vzor smlouvy
k projednání.
T: 12. 12. 2019
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K bodu: Návrh na poskytnutí individuální dotace na projekt sanace staré ekologické zátěže „Skládka
Loučovice - Čertova stěna“ z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 1358/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o návrhu na poskytnutí individuální dotace z finančních prostředků Jihočeského kraje ve výši
3 942 517,00 Kč na pokrytí části vlastních zdrojů projektu „Skládka Loučovice – Čertova stěna“,
podpořeného z Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020, pro obec Loučovice, Loučovice 51,
382 76 Loučovice, IČO 00245984;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dotaci ve výši 3 000 000,- Kč na pokrytí části vlastních zdrojů projektu „Skládka Loučovice – Čertova
stěna“ podpořeného z Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020, pro obec Loučovice,
Loučovice 51, 382 76 Loučovice, IČO 00245984,
2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy 2 návrhu číslo 1461/RK/19;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje návrh dotací a vzor smlouvy
k projednání.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Revokace části usn. č. 313/2016/ZK-24 ve věci realizace projektu předkládaného do IROP a jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Milevsko
Usnesení č. 1359/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit část usnesení č. 313/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016 ve věci „Realizace projektu předkládaného do
IROP a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY, Milevsko“ v části I.,
bodech 1b), 2b) a 3b),
2. schválit
a) realizaci projektu „Obnova vybavení multimediální učebny“ (žadatel: Gymnázium, Milevsko, Masarykova
183) z Integrovaného regionálního operačního programu s celkovými výdaji ve výši 1 389 798,75 Kč, z toho
s celkovými způsobilými výdaji ve výši 1 389 798,75 Kč,
b) kofinancování projektu „Obnova vybavení multimediální učebny“ Jihočeským krajem ve výši 5 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 69 489,94 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu č. 1427/RK/19,
c) předfinancování projektu „Obnova vybavení multimediální učebny“ Jihočeským krajem ve výši 95 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1 320 308,81 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu č. 1427/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Žádost o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství
Usnesení č. 1360/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje žadatele POST BELLUM, o.p.s.,
Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČO 26548526, na účel „Spolupráce Jihočeského kraje a Paměti národa
Jihočeský kraj na dokumentaci pamětníků a na vzdělávacích projektech v roce 2020“ v požadované výši
483 425 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
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neschválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje žadateli POST BELLUM, o.p.s.,
Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČO 26548526, na účel „Spolupráce Jihočeského kraje a Paměti národa
Jihočeský kraj na dokumentaci pamětníků a na vzdělávacích projektech v roce 2020“ v požadované výši
483 425 Kč, termín dosažení účelu dotace 31. 12. 2020;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit žádost zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení č. 1361/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dodatek zřizovací listiny Středního odborného učiliště, Lišov, tř. 5. května 3, IČO 75050111, kterým se
mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 1298/RK/19,
2. dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Strakonice, Máchova 174, IČO 60650443, kterým se mění Příloha
č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“
dle přílohy č. 2 návrhu č. 1298/RK/19,
3. dodatek zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí T. G.
Masaryka 788, IČO 60064781, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele,
který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 3 návrhu č. 1298/RK/19,
4. dodatek zřizovací listiny Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 4 návrhu č. 1298/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Výsledky konkursního řízení
Usnesení č. 1362/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
výsledky konkursních řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Gymnázia Vítězslava Nováka,
Jindřichův Hradec, Husova 333 v souladu se zápisem z konkursu;
II. jmenuje
v souladu s § 33 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a
§ 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) s účinností od 1. 1. 2020 Mgr. Lenku
Vetýškovou na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Gymnázia Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec,
Husova 333.
K bodu: Personální záležitosti školství - přiznání odměny zástupkyni ředitele školy
Usnesení č. 1363/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměnu pro zástupkyni ředitele Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860,
IČO 60061812 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. 1445/RK/19.
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K bodu: Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2020–2021
Usnesení č. 1364/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
1. se zařazením dalších sociálních služeb do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji a se
změnami u sociálních služeb, které jsou součástí základní sítě, na období 2020-2021, na základě podaných
žádostí poskytovatelů, dle přílohy č. 1 návrhu 1417/RK/19,
2. se zněním dohody o ukončení Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností (dále jen „Pověření“)
č. OSOV/18/2019 pro druh sociální služby – odborné sociální poradenství, identifikátor: 4681508, dle přílohy
č. 2 návrhu 1417/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. zařazení dalších sociálních služeb do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji a změny
u sociálních služeb, které jsou součástí základní sítě, na období 2020-2021, na základě podaných žádostí
poskytovatelů, dle přílohy č. 1 návrhu 1417/RK/19,
2. znění dohody o ukončení Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností (dále jen „Pověření“)
č. OSOV/18/2019 pro druh sociální služby – odborné sociální poradenství, identifikátor: 4681508, dle přílohy
č. 2 návrhu 1417/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
Usnesení č. 1365/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
se zařazením další sociální služby do podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na základě
podané žádosti poskytovatele Diakonie ČCE – středisko Rolnička, dle přílohy návrhu č. 1418/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zařazení další sociální služby do podmíněné sítě sociálních služeb
v Jihočeském kraji na základě podané žádosti poskytovatele Diakonie ČCE – středisko Rolnička, dle přílohy
návrhu č. 1418/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Návrhy na rozdělení projektové dotace v rámci 2. Výzvy dotačního programu „Podpora sociálních
služeb v Jihočeském kraji V“
Usnesení č. 1366/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí projektové dotace podané do 2. Výzvy vyhlášené v rámci dotačního programu „Podpora
sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, realizovaného a financovaného v rámci projektu „Podpora
sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí projektových dotací poskytovatelům sociálních služeb, kteří podali žádosti do 2. Výzvy
vyhlášené v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, realizovaného
a financovaného v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, financovaného
z Operačního programu Zaměstnanost, a to ve výši uvedené v příloze 1 návrhu č. 1425/RK/19,
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí projektové dotace dle Metodiky dotačního programu
„Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ s poskytovateli sociálních služeb uvedenými v příloze 1
návrhu č. 1425/19/RK;
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III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit uvedené návrhy zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Dotační program Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Usnesení č. 1367/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
1. s návrhem pravidel dotačního programu „Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ dle
přílohy návrhu č. 1422/RK/19 s alokací 6 000 000,- Kč,
2. s odlišným postupem v rámci dotačního programu „Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc“ mimo směrnici SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit pravidla dotačního programu „Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“,
2. vyhlásit dotační program „Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ s termínem zveřejnění
výzvy dne 13. 12. 2019 a s termínem zahájení podávání žádostí 13. 01. 2020 a s termínem ukončení
podávání žádostí 27. 01. 2020 do 12.00 hodin,
3. schválit odlišný postup v rámci dotačního programu „Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc“ mimo směrnici SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory;
III. jmenuje
Hodnotící komisi Jihočeského kraje pro dotační program „Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc“ ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky – předseda komise,
Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru sociálních věcí,
Mgr. Eva Novotná, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí;
IV. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v
souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2
Usnesení č. 1368/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
1. s návrhem pravidel dotačního programu pro obnovu vybavení v zařízeních sociálních služeb dle
přílohy 1 návrhu č. 1396/RK/19 s alokací 1 800 000,-- Kč,
2. s odlišným postupem v rámci dotačního programu pro obnovu vybavení v zařízeních sociálních služeb
mimo směrnici SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory;
II. doporučuje
Zastupitelstvu Jihočeského kraje
1. schválit pravidla dotačního programu pro obnovu vybavení v zařízeních sociálních služeb,
2. vyhlásit dotační program pro obnovu vybavení v zařízeních sociálních služeb s termínem zveřejnění
programu dne 13. 12. 2019, a s termínem pro podávání žádostí od 1. 4. 2020 do 29. 4. 2020 do 12.00 hodin,
3. schválit odlišný postup v rámci dotačního programu pro obnovu vybavení v zařízeních sociálních služeb
mimo směrnici SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory;
III. jmenuje
Hodnotící komisi Jihočeského kraje pro dotační program pro obnovu vybavení v zařízeních sociálních služeb
ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky – předseda komise,
Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru sociálních věcí,
Ing. Jana Holická, vedoucí oddělení kontroly a financování,
Ing. Vendula Procházková, vedoucí oddělení projektů a plánování sociálních služeb;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 12. 12. 2019
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K bodu: Poskytnutí příspěvku na provoz registrovaného dětského domova – Kraj Vysočina
Usnesení č. 1369/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz registrovaného dětského
domova pro děti do tří let věku dle Přílohy 1 návrhu č. 1423/RK/19 mezi Jihočeským krajem jako
poskytovatelem a Krajem Vysočina jako příjemcem;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit smlouvu uvedenou v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 12. 12. 2019
K bodu: Rozpočtové změny 23/19
Usnesení č. 1370/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 464/R – 478/R,
2. návrh rozpočtových opatření č. 462/Z – 463/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 462/Z – 463/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 464/R – 478/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtová opatření č. 462/Z – 463/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. Osek u Radomyšle
Usnesení č. 1371/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) prodej nepotřebných nemovitostí z majetku Jihočeského kraje, které jsou svěřeny k hospodaření Domovu
pro osoby se zdravotním postižením Osek, IČO 70871795, v k. ú. Osek u Radomyšle, a to pozemku
stavební parcely KN č. 133 včetně stavby, která je jeho součástí – objektu bydlení čp. 98, a dále pozemků
pozemkové parcely KN č. 102/1, pozemkové parcely KN č. 102/2 a pozemkové parcely KN č. 102/6, ******,
za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 1 870 000 Kč + náklady spojené s prodejem, dle návrhu kupní
smlouvy v příloze č. 3 návrhu č. 1421/RK/19,
b) vyjmutí uvedeného majetku dle části I. 1. a) tohoto usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem
Domovu pro osoby se zdravotním postižením Osek, IČO 70871795, zřizovanému 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;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na prodej dle části I. tohoto usnesení
zastupitelstvu kraje k projednání.
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K bodu: Darování nepotřebné výpočetní techniky obci Paračov
Usnesení č. 1372/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
darování nepotřebné výpočetní techniky ve vlastnictví Jihočeského kraje obci Paračov, IČO 00251640,
dle přílohy návrhu č.1441 /RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Dohoda o vzájemné spolupráci při úpravě vlastnických vztahů ve společnosti Jihočeské letiště
České Budějovice a. s.
Usnesení č. 1373/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
úmysl Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice převést vlastnické právo k akciím města
ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s., IČO: 260 93 545, se sídlem U Zimního stadionu
1952/2, 370 01 České Budějovice 7, z města na kraj, a návrh Dohody o vzájemné spolupráci při úpravě
vlastnických vztahů ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s. dle přílohy návrhu
č. 1447/RK/19;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit návrh Dohody o vzájemné spolupráci při úpravě vlastnických vztahů ve
společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s. dle přílohy návrhu č. 1447/RK/19;
III. ukládá
Mgr. Jaromírovi Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31.12.2019
K bodu: Smlouva o výpůjčce č. SV/OHMS/213/19 o zapůjčení uměleckých předmětů z Muzea
Jindřichohradecka
Usnesení č. 1374/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
výpůjčku uměleckých předmětů z Muzea Jindřichohradecka dle přílohy návrhu č.1442/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami k. ú. Minice u Mišovic
Usnesení č. 1375/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Minice u Mišovic, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, na LV č. 306 podle přílohy č. 1 návrhu č.1419/RK/19 s překročením limitu
výměry o +92,0 % a ceny o +97,1 % 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: Změna usnesení č. 919/2019/RK-72 ve věci uzavření smlouvy o zřízení stavby v k. ú. Planá u
Č. Budějovic
Usnesení č. 1376/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. mění
usnesení č. 919/2019/RK-72 ze dne 18. 7. 2019 ve věci uzavření smlouvy o zřízení stavby v k. ú. Planá
u Č. Budějovic tak, že:
text v části I. usnesení ve znění „14 000 Kč bez DPH dle návrhu smlouvy č. SON/OHMS/160/19 v příloze
č. 1 návrhu č. 961/RK/19“ nahrazuje textem „14 000 Kč dle návrhu smlouvy č. SON/OHMS/244/19 v příloze
č. 1 návrhu č. 1424/RK/19;
II. pověřuje
JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., ředitele krajského úřadu, kontrolou dodržování podmínek smlouvy dle
části I. usnesení.
K bodu: Jmenování vedoucího odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
Usnesení č. 1377/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
jmenuje
na návrh ředitele krajského úřadu JUDr. Milana Kučery, Ph.D., vedoucím odboru veřejných zakázek
a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje Mgr. Aleše Mika od 1. 12. 2019.
K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1378/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádosti o poskytnutí individuální dotace žadatele dle přílohy návrhu č. 1434/RK/19;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1434/RK/19 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru ve výši 5 000,- Kč příjemci: Sportovní klub
JUDO České Budějovice, z.s., Lidická tř. 1291/235, 370 07 České Budějovice, IČO 48206199, na zajištění
akce: „Vánoční besídka veteránů“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 12. 12. 2019
Usnesení č. 1379/2019/RK-85
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 12. 12. 2019 v upraveném znění.

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

……………………………………
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