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 87. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 19. 12. 2019
Program:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1383/2019/RK-87
2. Dotace na přeshraniční spolupráci SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
Usnesení 1384/2019/RK-87
3. Poskytnutí individuální dotace Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých
Usnesení 1385/2019/RK-87
4. Žádost Jihočeského kraje do dotačního programu MV ČR pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a
objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2020
Usnesení 1386/2019/RK-87
5. Rozpočet příspěvkové organizace JCCR na rok 2020
Usnesení 1387/2019/RK-87
6. Střednědobý výhled rozpočtu JCCR na období let 2021 - 2022
Usnesení 1388/2019/RK-87
7. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek,
a.s.
Usnesení 1389/2019/RK-87
8. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní společnosti
Nemocnice Písek, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení 1390/2019/RK-87
9. Rozhodnutí jediného akcionáře – Účelově určený úvěr obchodní společnosti Nemocnice České
Budějovice, a.s. - podmínky
Usnesení 1391/2019/RK-87
10. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
České Budějovice, a.s.
Usnesení 1392/2019/RK-87
11. Rozpočty na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
Usnesení 1393/2019/RK-87
12. Střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2021 a 2022 příspěvkových organizací zřízených
Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
Usnesení 1394/2019/RK-87
13. Změna č. 2 plánu reprodukce majetku a odpisového plánu na rok 2019 Psychiatrické léčebny Lnáře
Usnesení 1395/2019/RK-87
14. Personální záležitosti zdravotnictví - úprava platů ředitelů příspěvkových organizací Jihočeského kraje v
oblasti zdravotnictví
Usnesení 1396/2019/RK-87
15. Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Jindřichův Hradec - méněpráce
Usnesení 1397/2019/RK-87
16. Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí - méněpráce
Usnesení 1398/2019/RK-87
17. Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice – vícepráce a méněpráce – dodatek č. 3
Usnesení 1399/2019/RK-87
18. Modernizace komunikací II. třídy P11 - část 1 - méněpráce - vícepráce - dodatek č.1 smlouvy
Usnesení 1400/2019/RK-87
19. „Modernizace komunikací II. třídy P10 H“ - méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení 1401/2019/RK-87
20. Zpráva o činnosti Komise pro inovace Jihočeského kraje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019
Usnesení 1402/2019/RK-87
21. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - schválení dotací, III. část
Usnesení 1403/2019/RK-87
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22. Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně pronájmu tlakových
lahví“
Usnesení 1404/2019/RK-87
23. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka sanitních vozidel na období 2020-2023“
Usnesení 1405/2019/RK-87
24. Zadávací řízení - „Poskytování energetických služeb se zárukou EPC ve vybraných objektech
Jihočeského kraje část 1. až 3.“
Usnesení 1406/2019/RK-87
25. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboč“
Usnesení 1407/2019/RK-87
26. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Most ev.č. 152-006 ve Slavonicích“
Usnesení 1408/2019/RK-87
27. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Archeoskanzen Trocnov“ (Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích)
Usnesení 1409/2019/RK-87
28. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice II/141 u Dřemlinského rybníka“
Usnesení 1410/2019/RK-87
29. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, úprava odvodnění,
přeložky IS“ - aktualizace stávající PD, vypracování DÚSP a PDPS
Usnesení 1411/2019/RK-87
30. „Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor“ – vícepráce a méněpráce – dodatek
smlouvy č. 1
Usnesení 1412/2019/RK-87
31. Změna č. 11 směrnice č. SM/18/RK
Usnesení 1413/2019/RK-87
32. Přehled významných stavebních investičních akcí kraje dle úkolu 1/34 2019
Usnesení 1414/2019/RK-87
33. Rozhodnutí zadavatele - „Pořízení serverových a přístupových licencí“
Usnesení 1415/2019/RK-87
34. Digitální technická mapa Jihočeského kraje
Usnesení 1416/2019/RK-87
35. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2020 v oblasti kultury
Usnesení 1417/2019/RK-87
36. Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na období let
2021 a 2022 v oblasti kultury
Usnesení 1418/2019/RK-87
37. Personální záležitosti - kulturní oblast
Usnesení 1419/2019/RK-87
38. Schválení prodejních cen a způsobu distribuce knihy Denní motýli a vřetenušky jižních Čech
Usnesení 1420/2019/RK-87
39. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2020 v oblasti školství
Usnesení 1421/2019/RK-87
40. Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na období let
2021 a 2022 v oblasti školství
Usnesení 1422/2019/RK-87
41. Úpravy odpisových plánů na rok 2019
Usnesení 1423/2019/RK-87
42. Změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu
Usnesení 1424/2019/RK-87
43. Nabytí peněžního daru
Usnesení 1425/2019/RK-87
44. Vyhlášení konkursního řízení - Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59
Usnesení 1426/2019/RK-87
45. Personální záležitosti školství - úprava platových a mzdových výměrů ředitelů škol a školských zařízení
Usnesení 1427/2019/RK-87
46. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2020 v sociální oblasti
Usnesení 1428/2019/RK-87
47. Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2021 a 2022 v oblasti sociální
Usnesení 1429/2019/RK-87
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48. Schválení Memoranda o spolupráci na projektu „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče
o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR“
Usnesení 1430/2019/RK-87
49. Změna odpisového plánu organizace v sociální oblasti
Usnesení 1431/2019/RK-87
50. Jmenování Dotační komise Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb na rok 2020
Usnesení 1432/2019/RK-87
51. Personální záležitosti v oblasti sociální
Usnesení 1433/2019/RK-87
52. Rozhodnutí jediného společníka – Rozpočet společnosti JIKORD s.r.o. na rok 2020
Usnesení 1434/2019/RK-87
53. Rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020
Usnesení 1435/2019/RK-87
54. Střednědobý výhled rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2021 a 2022
Usnesení 1436/2019/RK-87
55. Rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 - aktualizace č. 2
Usnesení 1437/2019/RK-87
56. Odpisový plán Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020
Usnesení 1438/2019/RK-87
57. Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném
zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Středočeským krajem a mezi Jihočeským a Plzeňským
krajem – objednávka Jihočeského kraje
Usnesení 1439/2019/RK-87
58. Personální záležitosti SÚS JK p.o.
Usnesení 1440/2019/RK-87
59. Rozpočtové změny 25/19
Usnesení 1441/2019/RK-87
60. Uzavření nájemní smlouvy s SPÚ na pozemek v k. ú. Litvínovice
Usnesení 1442/2019/RK-87
61. Plán finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje na I. pololetí 2020
Usnesení 1443/2019/RK-87
62. Zpráva o činnosti Komise pro zdravotnictví a sociální péči za období od 30. 11. 2018 do 28. 11. 2019 a
plán činnosti na rok 2020
Usnesení 1444/2019/RK-87
63. Zpráva o činnosti Komise pro kulturu a cestovní ruch za období od 15. 11. 2018 do 20. 11. 2019 a plán
práce na rok 2020
Usnesení 1445/2019/RK-87
64. Zpráva o činnosti Sportovní komise za období od 7. 11. 2018 do 10. 12. 2019 a plán činnosti na rok 2020
Usnesení 1446/2019/RK-87
65. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1447/2019/RK-87

*****
K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1383/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 9. 12. 2019.
K bodu: Dotace na přeshraniční spolupráci SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
Usnesení č. 1384/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
o poskytnutí individuální dotace dle přílohy návrhu č. 1514/RK/19;
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II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace a převod finančních prostředků na zřizovatelský odbor OŠMT ve výši
10 000 Kč příjemci: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, IČO 60075911, na přeshraniční
spolupráci;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Poskytnutí individuální dotace Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých
Usnesení č. 1385/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z.s., IČO 69781923, se sídlem Legerova
1854/22, 120 00 Praha, Nové město, o poskytnutí individuální dotace na humanitární podporu bývalých
politických vězňů koncentračních táborů;
II. schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy se Sdružením osvobozených politických
vězňů a pozůstalých, z.s., IČO 69781923, se sídlem Legerova 1854/22, 120 00 Praha, Nové Město, ve výši
110 000,- Kč,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace radou kraje dle přílohy č. 1 návrhu č. 1449/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.
K bodu: Žádost Jihočeského kraje do dotačního programu MV ČR pro zvýšení ochrany veřejných
prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2020
Usnesení č. 1386/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. podání projektové žádosti a realizaci projektu „Jihočeský kraj - Zvýšení bezpečnosti ve městech 2020“
(žadatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČO 70890650) v dotačním
programu Ministerstva vnitra ČR pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy,
škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2020, podprogram Ochrana veřejných prostranství a objektů
(akcí) veřejné správy jako možných měkkých cílů, s celkovými výdaji ve výši 2 600 000 Kč, z toho celkovými
způsobilými výdaji ve výši 2 600 000 Kč,
2. podání projektové žádosti a realizaci projektu „Jihočeský kraj – Ozbrojený útočník ve škole 2020“ (žadatel:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČO 70890650) v dotačním programu
Ministerstva vnitra ČR, zaměřeném na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné
správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů pro rok 2020, podprogram Ochrana a zabezpečení škol
a školských zařízení jako možných měkkých cílů, s celkovými výdaji ve výši 740 000,- Kč, z toho celkovými
způsobilými výdaji ve výši 740 000,- Kč;
II. ukládá
1. Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, podat žádosti do dotačního programu Ministerstva vnitra ČR dle
části I. usnesení,
T: 20. 12. 2019
2. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci projektů dle části I. uvedeného
usnesení.
T: 12. 2. 2021
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K bodu: Rozpočet příspěvkové organizace JCCR na rok 2020
Usnesení č. 1387/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Jihočeská centrála cestovního ruchu zřízené Jihočeským krajem,
IČO 72053127, na rok 2020 dle přílohy návrhu č. 1493/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schváleného rozpočtu příspěvkové
organizace JCCR na rok 2020 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jeho
schválení radou kraje.
T: 20. 1. 2020
K bodu: Střednědobý výhled rozpočtu JCCR na období let 2021 - 2022
Usnesení č. 1388/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Jihočeská centrála cestovního ruchu, IČO 72053127
na období let 2021 a 2022 v oblasti cestovního ruchu u jedné příspěvkové organizace, zřízené Jihočeským
krajem dle přílohy návrhu č. 1494/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schváleného střednědobého
výhledu rozpočtu JCCR příspěvkové organizace na období let 2021 – 2022 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jeho schválení radou kraje.
T: 18. 1. 2020
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Písek, a.s.
Usnesení č. 1389/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 664 969 000,- Kč, slovy šestsetšedesátčtyřimilionůdevětsetšedesátdevěttisíc korun českých, o částku 7 000 000,- Kč, slovy sedmmilionů korun českých,
na částku 671 969 000,- Kč, slovy šestsetsedmdesátjednamilionůdevětsetšedesátdevěttisíc korun českých,
a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného
zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 671 až 677 - nově
upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné,
jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
je Písek, Budějovické Předměstí, Karla Čapka 589, PSČ 397 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas,
aby emisní kurs 7 ks (sedmi kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs
akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 7 000 000,- Kč,
slovy sedmmilionů korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu
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do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě,
emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní
společnosti Nemocnice Písek, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení č. 1390/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, ve znění přílohy návrhu
č. 1463/RK/19.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Účelově určený úvěr obchodní společnosti Nemocnice České
Budějovice, a.s. - podmínky
Usnesení č. 1391/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
bere na vědomí
informaci o konkrétních podmínkách účelově určeného úvěru obchodní společností Nemocnice České
Budějovice, a.s., v maximální výši 400 000 000,- Kč na plynulé financování investičních aktivit souvisejících
s realizací projektu „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
České Budějovice, a.s.
Usnesení č. 1392/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. bere na vědomí
informaci o volbě členů dozorčí rady obchodní společnosti České Budějovice, a.s., Bc. Jana Šusty,
Mgr. Lubomíra Francla, a MUDr. Petra Ptáka, Ph.D., zvolených zaměstnanci obchodní společnosti
s účinností od 19. 12. 2019;
II. schvaluje
smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
ve znění příloh č. 2 až 4 návrhu č. 1464/RK/19;
III. ukládá
MUDr. Ing. Michalu Šnorkovi, Ph.D., předsedovi představenstva, uzavřít schválené smlouvy o výkonu funkce
člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., dle části II. usnesení.
T: 19. 1. 2020

6
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

K bodu: Rozpočty na rok 2020 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví
Usnesení č. 1393/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 zřízených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví,
Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931, a Psychiatrické léčebny Lnáře,
IČO 00668168, dle přílohy návrhu č. 1476/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených rozpočtů
příspěvkových organizací na rok 2020 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne
jejich schválení radou kraje.
T: 18. 1. 2020
K bodu: Střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2021 a 2022 příspěvkových organizací zřízených
Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 1394/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2021 a 2022 zřízených Jihočeským
krajem v oblasti zdravotnictví, Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931,
a Psychiatrické léčebny Lnáře, IČO 00668168, dle přílohy návrhu č. 1477/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených střednědobých
výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2021 a 2022 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jejich schválení radou kraje.
T: 18. 1. 2020
K bodu: Změna č. 2 plánu reprodukce majetku a odpisového plánu na rok 2019 Psychiatrické léčebny Lnáře
Usnesení č. 1395/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změnu č. 2 plánu reprodukce majetku na rok 2019 Psychiatrické léčebny Lnáře, IČO 00668168,
dle přílohy č. 1 návrhu č. 1510/RK/19,
2. změnu č. 2 odpisového plánu na rok 2019 Psychiatrické léčebny Lnáře, IČO 00668168, dle přílohy č. 3
návrhu č. 1510/RK/19.
K bodu: Personální záležitosti zdravotnictví - úprava platů ředitelů příspěvkových organizací Jihočeského
kraje v oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 1396/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje,
IČO 48199931 a Psychiatrická léčebna Lnáře, IČO 00668168, s účinností od 1. 1. 2020, dle přílohy návrhu
č. 1468/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
T: 31. 1. 2020
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K bodu: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019 - okres Jindřichův Hradec - méněpráce
Usnesení č. 1397/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
méněpráce na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2019 – okres Jindřichův Hradec“ uvedené ve
změnovém listu č. 3 včetně návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2
návrhu č. 1502/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 3 ve výši mínus 160 029,86 Kč bez DPH dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1 návrhu
č. 1502/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 1502/RK/19;
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.
T: do 31. 12. 2019
K bodu: Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí - méněpráce
Usnesení č. 1398/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
méněpráce na akci „Most ev. č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí“ uvedené ve změnovém listu č. 3 včetně
návrhu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 návrhu č. 1503/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 3 ve výši mínus 214 448,89 Kč bez DPH dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1 a 2 návrhu
č. 1503/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 3 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem firmou EDIKT
a.s., Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice, IČO 25172328, ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 1503/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 3 smlouvy s firmou
EDIKT a.s., Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice, IČO 25172328, dle bodu I tohoto usnesen
hejtmance k podpisu.
T: do 31. 1. 2020
K bodu: Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice – vícepráce a méněpráce – dodatek č. 3
Usnesení č. 1399/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace sil. II/156 Mánesova ulice“ uvedené ve změnovém listu č. 3
včetně návrhu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 návrhu č. 1512/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 3 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu č. 1512/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 3 ve výši minus 350 246,43 Kč bez DPH, 423 798,18 Kč vč. DPH příslušné smlouvy
o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599, ve znění
podle přílohy č. 2 návrhu č. 1512/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 3 smlouvy s firmou
SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance
kraje k podpisu.
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K bodu: Modernizace komunikací II. třídy P11 - část 1 - méněpráce - vícepráce - dodatek č.1 smlouvy
Usnesení č. 1400/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 1“ uvedené ve změnovém listu
č.1 včetně dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č.1-2 návrhu 1504/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 po započtení víceprací a méněprací ve výši 1 574 733,84 dle důvodové zprávy a její
přílohy č.1 č. návrhu 1504/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou
EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924, ve znění přílohy č. 2
návrhu č. 1504/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č.1 smlouvy s firmou
EUROVIA CS, a.s., hejtmance kraje k podpisu.
T: 20. 1. 2020
K bodu: „Modernizace komunikací II. třídy P10 H“ - méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení č. 1401/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
méněpráce na akci „Modernizace komunikací II. třídy P10 H“ uvedené ve změnovém listu č. 1, včetně
návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh 1 – 2 návrhu č. 1509/RK/19;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 po započtení méněprací ve výši mínus 1 180 608,10 Kč bez DPH dle důvodové zprávy a
příloh č. 1 – 2 návrhu č. 1509/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599, ve
znění přílohy č. 2 k návrhu č. 1509/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
SWIETELSKY stavební s.r.o. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: 15. 1. 2020
K bodu: Zpráva o činnosti Komise pro inovace Jihočeského kraje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019
Usnesení č. 1402/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro inovace Jihočeského kraje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019.
K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - schválení dotací, III. část
Usnesení č. 1403/2019/RK-87
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 88 470 845,47 Kč dle přílohy
č. 1 k návrhu č. 1492/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. 1492/RK/19;
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III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 29. 12. 2023
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně pronájmu
tlakových lahví“
Usnesení č. 1404/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, a ustanovení komise podle návrhu č. 1459/RK/19 a jeho
příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávky
medicinálního kyslíku plynného včetně pronájmu tlakových lahví“;
III. ukládá
z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi:
1. pro otevírání nabídek na akci „Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně pronájmu tlakových lahví“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 1459/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. na výběr dodavatele na akci „Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně pronájmu tlakových lahví“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 1459/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) MUDr. René Papoušek, ZZS JčK
Ing. Romana Svobodová, 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: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka sanitních vozidel na období 2020-2023“
Usnesení č. 1405/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 1460/RK/19 a jeho
příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávka sanitních
vozidel na období 2020-2023“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, B. Němcové 1931/6, 370 01 České
Budějovice, IČO 48199931, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Dodávka sanitních
10
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

vozidel na období 2020-2023“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 1460/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;
2. MUDr. Markovi Slabému, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, B. Němcové 1931/6,
370 01 České Budějovice, IČO 48199931, zajistit prostřednictvím zástupce zadavatele provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - „Poskytování energetických služeb se zárukou EPC ve vybraných objektech
Jihočeského kraje část 1. až 3.“
Usnesení č. 1406/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, Smlouvy o dílo s EPC a dalších souvisejících dokumentů a
příloh uvedených v přílohách č. 01–17 k návrhu usnesení č. 1466/RK/19;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v jednacím řízení s uveřejněním podle § 60 až § 62 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby
„Poskytování energetických služeb se zárukou metodou EPC ve vybraných objektech Jihočeského kraje,
část 1. až 3.“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Poskytování energetických služeb se zárukou metodou EPC ve vybraných
objektech Jihočeského kraje, část 1. až 3.“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 18 k návrhu
č. 1466/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
2) Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
3) Ing. Luboš Průcha, vedoucí OREG KÚ
Ing. Eva Povišerová, OREG KÚ
4) Ing. Vojtěch Novák, OREG KÚ
Ing. Lucie Jakubcová, OREG KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboč“
Usnesení č. 1407/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle
návrhu č. 1505/RK/19 a jeho příloh č. 1 - 3;
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II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní
na stavební práce „Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboč“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboč“ pověřenou všemi
v příloze č. 3 k návrhu č. 1505/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Tomáš Zábranský, SÚS, mostmistr závodu Strakonice
Robert Vavřík, SÚS, ředitel závodu Strakonice
3) Bc. Pavla Pulcová, SÚS, vedoucí OTPS
Ing. Jan Hausel, SÚS, investiční technik
4) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Klára Tejmlová, OVZI
5) Jiří Letovský, OVZI
Ing. Zdeňka Novotná, OVZI;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího
zprávu radě kraje k projednání.

č. 134/2016 Sb.,
veřejné zakázky
úkony uvedenými

řízení a předložit

K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Most ev.č. 152-006 ve Slavonicích“
Usnesení č. 1408/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 1506/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 stavební práce „Most ev.č. 152–006 ve Slavonicích;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev.č. 152–006 ve Slavonicích“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 3 k návrhu č. 1506/RK/19 v tomto složení:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
2) Zdeněk Vašek, SÚS, mostmistr závodu Jindřichův Hradec
Ing. Josef Tolkner, SÚS, ředitel závodu Jindřichův Hradec
3) Ing. Pavla Pulcová, SÚS, vedoucí OTPS
Ivana Schwarzová, SÚS, investiční technik
4) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Kateřina Cundová, OVZI KÚ
5) Jiří Letovský, OVZI KÚ
Ing. Zdeňka Novotná, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Archeoskanzen Trocnov“ (Jihočeské muzeum v Č.
Budějovicích)
Usnesení č. 1409/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 1515/RK/19
a jeho příloh č. 1 – 2;
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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 „Archeoskanzen Trocnov“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích, IČO 00073539, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi na výběr dodavatele „Archeoskanzen Trocnov“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 2 k návrhu č. 1515/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
2) Ing. František Štangl, ředitel muzea
Mgr. Helena Stejskalová, náměstkyně ředitele muzea
3) Mgr. Miroslav Petrovský, pracovník muzea
Ing. Jan Pelech, pracovník muzea
4) Mgr. Patrik Červák, OKPP
Mgr. František Chrastina, OKPP
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. Ing. Františku Štanglovi, řediteli Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, IČO 00073539, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice II/141 u Dřemlinského rybníka“
Usnesení č. 1410/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.1522/RK/19 a jeho přílohy č. 1;
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 silnice II/141 u Dřemlinského rybníka“,
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce silnice II/141 u Dřemlinského rybníka“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod Strakonice, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK, závod Strakonice, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
5) Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, úprava
odvodnění, přeložky IS“ - aktualizace stávající PD, vypracování DÚSP a PDPS
Usnesení č. 1411/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
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znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení
komise podle návrhu č. 1529/RK/19 a jeho příloh č. 1 – 4;
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 služby
„Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, úprava odvodnění, přeložky IS“ - aktualizace stávající PD,
vypracování DÚSP a PDPS;
III. jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek na akci „Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, úprava odvodnění,
přeložky IS“ - aktualizace stávající PD, vypracování DÚSP a PDPS, pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 4 k návrhu č. 1529/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Ing. Tereza Nováková, OVZI
Ing. Jitka Liláková, OVZI
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. komisi na výběr dodavatele „Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, úprava odvodnění, přeložky
IS“ - aktualizace stávající PD, vypracování DÚSP a PDPS, pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 4
k návrhu č. 1529/RK/19 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Petr Brom, SÚS JčK
Miroslav Straka, SÚS JčK
3) Bc. Alena Frdlíková, OVZI
Ing. Jitka Liláková, OVZI
4) Ing. Tereza Nováková, OVZI
Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI
5) Ing. Zdeňka Novotná, OVZI
Jiří Letovský, OVZI;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: „Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor“ – vícepráce a méněpráce –
dodatek smlouvy č. 1
Usnesení č. 1412/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor“ uvedené ve
změnových listech č. 1 až 9 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1495/RK/19 v celkové výši
dodatečných stavebních prací 494 931,50 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 243 608,52 Kč bez
DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 1 až 9 dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1495/RK/19,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Divadlem Oskara Nedbala Tábor,
Divadelní 218/2, 390 01 Tábor, IČO 6594243 a zhotovitelem stavby firmou DŘEVOTVAR - ŘEMESLA
a STAVBY, s. r. o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČO 26071584;
III. ukládá
Mgr. Lindě Rybákové, ředitelce Divadla Oskara Nedbala Tábor, IČO 6594243, uzavřít dodatek č. 1 smlouvy
s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
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K bodu: Změna č. 11 směrnice č. SM/18/RK
Usnesení č. 1413/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
změnu č. 11 směrnice č. SM/18/RK „Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím
zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi“, podle přílohy č. 1 k návrhu
1524/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.
K bodu: Přehled významných stavebních investičních akcí kraje dle úkolu 1/34 2019
Usnesení č. 1414/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
sestavy významných stavebních investičních akcí kraje za období 1. 1. 2016 – 30. 9. 2019.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - „Pořízení serverových a přístupových licencí“
Usnesení č. 1415/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. oznámení o výběru dodavatele pro minitendr veřejné zakázky na dodávky s názvem „Pořízení
serverových a přístupových licencí“ příloze č. 1 k návrhu č. 1532/RK/19,
2. prováděcí smlouvu č. 220 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft
ze dne 7. 12. 2018 uvedenou v příloze č. 2 k návrhu č. 1532/RK/19;
II. rozhoduje
1. o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Pořízení serverových a přístupových licencí“ a uzavření prováděcí
smlouvy s uchazečem:
název: T-Mobile Czech Republic a.s.
sídlo: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
IČO:
64949681
za cenu nejvýše přípustnou 69 994,72EUR bez DPH, tj. 84 693,61 EUR vč. DPH,
2. o uzavření Prováděcí smlouvy č. 220 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny úkony potřebné k zadání veřejné zakázky „Pořízení serverových a přístupových
licencí“,
2. zajistit průběh realizace veřejné zakázky „Pořízení serverových a přístupových licencí“.
K bodu: Digitální technická mapa Jihočeského kraje
Usnesení č. 1416/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o:
1. připravované povinnosti založit a vést DTM kraje pro území Jihočeského kraje nejpozději do 30. 6. 2023;
2. možnosti využít pro investiční část, tj. pro založení DTM kraje, financování prostřednictvím individuálního
projektu Jihočeského kraje z připravované výzvy OP PIK, včetně nutného předfinancování (financování
ex-post), přípravné práce na projekt a personální výdaje jsou nezpůsobilými výdaji a jejich financování
tak bude nutné realizovat z rozpočtu Jihočeského kraje;
3. nutnosti zajistit dlouhodobě provoz DTM kraje;
4. nutnosti zajistit pro úspěšnou realizaci DTM kraje odpovídající podmínky v rámci Krajského úřadu
Jihočeského kraje, což bude zahrnovat zřízení odborného projektového týmu pro přípravu a realizaci
DTM kraje (zástupci OINF, OREG, OVZI, OLVV, OEKO) a vytvoření nového oddělení v odboru
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informatiky, s vytvořením nových pracovních míst v rozsahu 4-5 pracovníků pro zajištění realizace
a provozu DTM kraje včetně zajištění pracovních prostor (kanceláří) a jejich vybavení;
II. souhlasí
s přípravou a realizací individuálního projektu Jihočeského kraje za účelem založení DTM kraje v rámci
připravované výzvy OP PIK pouze za podmínky, že bude kraji ze strany centrálních orgánů garantováno
100% financování investiční části založení DTM kraje (85 % z OP PIK, 15 % ze státního rozpočtu) a za
podmínky, že bude ze strany centrálních orgánů zajištěn i následný provoz DTM kraje ze státního rozpočtu
ve výši 100 % nákladů (personální náklady na zřízení 4-5 pracovních míst, náklady na provozování DTM
kraje – licence, podpora apod.);
III. pověřuje
Mgr. Ivanu Stráskou, hejtmanku kraje, jednáním s centrálními orgány ve věci zajištění garantovaného
příspěvku státu na založení a provoz DTM kraje ve výši 100 % nákladů;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.
K bodu: Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2020 v oblasti kultury
Usnesení č. 1417/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 v oblasti kultury u 12 příspěvkových organizací, zřízených
Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 - 12 návrhu č. 1507/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených rozpočtů
příspěvkových organizací na rok 2020 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne
jejich schválení radou kraje.
T: 19. 1. 2020
K bodu: Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na období
let 2021 a 2022 v oblasti kultury
Usnesení č. 1418/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2021 a 2022 v oblasti kultury u 12
příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 - 12 návrhu č. 1508/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených střednědobých
výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2021 a 2022 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jejich schválení radou kraje.
T: 19. 1. 2020
K bodu: Personální záležitosti - kulturní oblast
Usnesení č. 1419/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
platové výměry ředitelům příspěvkových organizací zřízené Jihočeských krajem v kulturní oblasti, uvedený
v příloze č. 1 návrhu 1498/RK/19.
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K bodu: Schválení prodejních cen a způsobu distribuce knihy Denní motýli a vřetenušky jižních Čech
Usnesení č. 1420/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. velkoobchodní cenu knihy Denní motýli a vřetenušky jižních Čech ve výši 285,- Kč za 1 kompletní výtisk
včetně DPH 10% při odběru 500 ks výtisků a více; v případě plateb v měně Euro bude použit ekvivalent
odpovídající aktuálnímu kurzu měn k datu prodeje zaokrouhlený na celé Euro směrem nahoru;
2. prodejní cenu knihy Denní motýli a vřetenušky jižních Čech ve výši 285,- Kč za 1 kompletní výtisk včetně
DPH 10% pro prodej příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihočeským krajem;
3. prodejní cenu knihy Denní motýli a vřetenušky jižních Čech ve výši 400,- Kč za 1 kompletní výtisk včetně
DPH 10% při odběru 10-499 ks výtisků; v případě plateb v měně Euro bude použit ekvivalent odpovídající
aktuálnímu kurzu měn k datu prodeje zaokrouhlený na celé Euro směrem nahoru;
4. doporučenou koncovou prodejní cenu knihy Denní motýli a vřetenušky jižních Čech ve výši minimálně
520,- Kč za 1 kompletní výtisk včetně DPH 10%;
5. počet 1800 výtisků do distribuce knihy pro komerční účely (přímý prodej a prodej do obchodní sítě) a 700
ks do distribuce pro propagační účely Jihočeského kraje včetně povinných výtisků do knihoven dle
ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích v platném znění a autorských výtisků dle
licenčních ujednání.
K bodu: Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2020 v oblasti školství
Usnesení č. 1421/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 v oblasti školství u 125 příspěvkových organizací zřízených
Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č.1457/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených rozpočtů
příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2020 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje
do 30 dnů ode dne jejich schválení radou kraje.
T: 17. 1. 2020
K bodu: Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na období
let 2021 a 2022 v oblasti školství
Usnesení č. 1422/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2021 a 2022 v oblasti školství u 125
příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č.1458/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených střednědobých
výhledů rozpočtů příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2021 a 2022 na elektronické úřední
desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jejich schválení radou kraje.
T: 17. 01. 2020
K bodu: Úpravy odpisových plánů na rok 2019
Usnesení č. 1423/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
upravené odpisové plány škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem na rok 2019 uvedené
v příloze návrhu č. 1465/RK/19 ve sloupci „Schválený odpisový plán celkem po úpravě“.
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K bodu: Změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu
Usnesení č. 1424/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
posouzení a vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
k návrhům na změny v rejstříku škol a školských zařízení dle § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění předložené v mimořádném termínu v souladu s usnesením č. 128/2019/VVVZ-21;
II. schvaluje
změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu k 1. 1. 2020 dle § 145
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění, na základě žádostí právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení,
jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj:
1. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice,
Nemanická 7, IČO 75050102
- výmaz místa poskytování vzdělávání a školských služeb u zařízení pro další vzdělávání pedagogických,
pracovníků na adrese U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,
2. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228, IČO 60076518
- výmaz místa vzdělávání u základní školy na adrese Pražská tř. 489/88, České Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice,
3. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice,
Skuherského 3, IČO 00 582 158,
a) zápis místa vzdělávání u střední školy na adrese J. Š. Baara 1810/2, České Budějovice 3, 370 01 České
Budějovice,
b) zápis místa vzdělávání u vyšší odborné školy na adrese J. Š. Baara 1810/2, České Budějovice 3,
370 01 České Budějovice;
K bodu: Nabytí peněžního daru
Usnesení č. 1425/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
s nabytím peněžního daru v hodnotě 10 000 USD (230 000 Kč) pro Střední školu technickou a obchodní,
Dačice, Strojírenská 304, IČO 13503308, v souladu s návrhem č. 1497/RK/19.
K bodu: Vyhlášení konkursního řízení - Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova
59
Usnesení č. 1426/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I.
vyhlašuje
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele školského zařízení s názvem Pedagogickopsychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1484/RK/19;
II. odvolává
ředitele školského zařízení s názvem Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59,
Mgr. Pavla Váchu, a to k datu 30. 4. 2020;
III. pověřuje
Bc. Michaelu Makočovou Dis. a Mgr. Renatu Rabiňákovou, pracovnice Odboru školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje funkcemi tajemnic komise, které organizačně a
administrativně zabezpečují jednání komise dle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů;
IV. jmenuje
předsedu a členy komise konkursní komise dle přílohy č. 2 návrhu č. 1484/RK/19.
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K bodu: Personální záležitosti školství - úprava platových a mzdových výměrů ředitelů škol a školských
zařízení
Usnesení č. 1427/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
platové a mzdové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem s účinností
od 1. ledna 2020 v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy návrhu č. 1491/RK/19.
K bodu: Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2020 v sociální oblasti
Usnesení č. 1428/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 v oblasti sociální u 16 příspěvkových organizací zřízených
Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č. 1481/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených rozpočtů
příspěvkových organizací na rok 2020 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne
jejich schválení radou kraje.
T: 18. 1. 2020
K bodu: Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2021 a 2022 v oblasti
sociální
Usnesení č. 1429/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2021 a 2022 v oblasti sociální
u 16 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č. 1482/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených střednědobých
výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2021 a 2022 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jejich schválení radou kraje.
T: 18. 1. 2020
K bodu: Schválení Memoranda o spolupráci na projektu „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče
o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR“
Usnesení č. 1430/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Memorandum o spolupráci při realizaci systémového projektu MPSV „Podpora systémových změn v oblasti
služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v České republice“ mezi MPSV ČR a Jihočeským krajem,
uvedené v příloze č. 2 návrhu č. 1513/RK/19;
II. pověřuje
Mgr. Zdeňka Dvořáka, náměstka hejtmanky, podpisem Memoranda o spolupráci při realizaci systémového
projektu MPSV „Podpora systémových změn v oblasti služeb péče o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny
v České republice“ mezi MPSV ČR a Jihočeským krajem, uvedené v příloze č. 2 návrhu č. 1513/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
T: 15. 1. 2020
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K bodu: Změna odpisového plánu organizace v sociální oblasti
Usnesení č. 1431/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2018 příspěvkové organizace Denní a týdenní stacionář Klíček, Záluží 17,
390 02 Tábor, IČO 75011247, dle přílohy č. 1 návrhu 1455/RK/19.
K bodu: Jmenování Dotační komise Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb na rok
2020
Usnesení č. 1432/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I.
jmenuje
předsedu a členy Dotační komise Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb na rok 2020
v tomto složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky – předseda komise,
Ing. Olga Bastlová, členka zastupitelstva kraje,
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Jana Kilbergerová,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Tomáš Chovanec, člen komise pro zdravotnictví a sociální péči,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje;
II. schvaluje
Statut Dotační komise Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb na rok 2020 dle přílohy
1 návrhu č. 1392/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony spojené s realizací části
I. usnesení.
K bodu: Personální záležitosti v oblasti sociální
Usnesení č. 1433/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
platové výměry ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti ve výši
uvedené v příloze návrhu č. 1456//RK/19.
K bodu: Rozhodnutí jediného společníka – Rozpočet společnosti JIKORD s.r.o. na rok 2020
Usnesení č. 1434/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnosti valné hromady společnosti JIKORD s.r.o., IČO 281 17 018, v souladu
s ustanovením § 59 odst. 1, písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
rozpočet společnosti JIKORD s.r.o. na rok 2020 uvedený v příloze návrhu č. 1533/RK/19;
II. ukládá
Mgr. Bc. Janu Alešovi, Dis., jednateli společnosti JIKORD s.r.o., předložit výroční zprávu o činnosti
společnosti JIKORD, s.r.o., za období roku 2019 s řádnou účetní závěrkou společnosti do 31. 03. 2020.
T: 31. 03. 2020
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K bodu: Rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020
Usnesení č. 1435/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 dle přílohy návrhu č. 1518/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schváleného rozpočtu Správy
a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje do 30 dnů
ode dne jeho schválení radou kraje.
T: 10. 1. 2020
K bodu: Střednědobý výhled rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2021 a 2022
Usnesení č. 1436/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
střednědobý výhled rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2021 a 2022 dle přílohy
návrhu č. 1519/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schváleného střednědobého
výhledu rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2021 a 2022 na elektronické úřední
desce Jihočeského kraje do 30 ode dne jeho schválení radou kraje.
T: 10. 1. 2020
K bodu: Rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 - aktualizace č. 2
Usnesení č. 1437/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
aktualizaci č. 2 rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 dle přílohy
návrhu č. 1521/RK/19.

K bodu: Odpisový plán Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020
Usnesení č. 1438/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
odpisový plán Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 uvedený v příloze návrhu
č. 1520/RK/19;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit odpisování dlouhodobého
majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v souladu se schváleným odpisovým plánem na rok 2020,
který je přílohou návrhu č. 1520/RK/19.
K bodu: Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném
zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Středočeským krajem a mezi Jihočeským a Plzeňským
krajem – objednávka Jihočeského kraje
Usnesení č. 1439/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. Objednávku Jihočeského kraje pro období jízdních řádů 2019/2020, kterou vymezuje rozsah linek a spojů
ve veřejné linkové dopravě po území Jihočeského kraje zajištěné Středočeským krajem a dopravci
Středočeského kraje dle „Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti,
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a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou mezi Středočeským a Jihočeským krajem“, č. SON/ODSH/264/18 a S-8580/DOP/2018,
v rozsahu přílohy č. 1 návrhu č. 1499/RK/19,
2. Objednávku Jihočeského kraje pro období jízdních řádů 2019/2020, kterou vymezuje rozsah tratí a spojů
(vlaků) ve veřejné drážní osobní dopravě po území Jihočeského kraje zajištěné Středočeským krajem a
dopravci Středočeského kraje dle „Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní
obslužnosti, a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti
drážní dopravou mezi Jihočeským a Středočeským krajem“ č. SON/ODSH/119/19 a S-2393/DOP/2019,
v rozsahu přílohy č. 2 návrhu č. 1499/RK/19,
3. Objednávku Jihočeského kraje pro období jízdních řádů 2019/2020, kterou vymezuje rozsah linek a spojů
ve veřejné linkové dopravě a rozsah tratí a spojů (vlaků) ve veřejné drážní osobní dopravě po území
Jihočeského kraje zajištěné Plzeňským krajem a dopravci Plzeňského kraje dle „Veřejnoprávní smlouvy o
spolupráci a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi
Jihočeským a Plzeňským krajem“ č. SON/ODSH/271/18 a 0034/2019, v rozsahu přílohy č. 3 návrhu č.
1499/RK/19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje objednávky
uvedené v části I. usnesení.
T: 31. 12. 2019
K bodu: Personální záležitosti SÚS JK p.o.
Usnesení č. 1440/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
platový výměr Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje příspěvkové organizace,
ve výši uvedené v neveřejné příloze návrhu č. 1528/RK/19 s účinností od 1. 1. 2020;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, podepsat platový výměr stanovený dle části I. tohoto usnesení.
T: 31. 12. 2019
K bodu: Rozpočtové změny 25/19
Usnesení č. 1441/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 479/R – 505/R,
2. nezbytně nutná rozpočtová opatření v pravomoci rady kraje v rámci závěrečné změny rozpočtu 2019,
s výjimkou užití rozpočtové rezervy rozpočtu kraje, a pověření hejtmanky kraje a jednoho z jejích náměstků
k odsouhlasení jejich zařazení do upraveného rozpočtu 2019 na základě zmocnění k provádění
rozpočtových opatření dle části III. usn. č. 357/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018;
II. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 479/R –
505/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit radě kraje informaci o zařazení nezbytně
nutných rozpočtových opatřeních v závěru roku 2019.
K bodu: Uzavření nájemní smlouvy s SPÚ na pozemek v k. ú. Litvínovice
Usnesení č. 1442/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
nájem pozemku parcely KN č. 913/5 u čistírny odpadních vod v k. ú. Litvínovice ve výši 7,- Kč/m2/rok od
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000, Praha 3, IČO 01312774, dle vzorové
smlouvy schválené usnesením č. 1177/2015/RK-75 ze dne 19. 11. 2015;
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II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.
K bodu: Plán finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje na I. pololetí 2020
Usnesení č. 1443/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
plán finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje na I. pololetí 2020 uvedený v příloze
návrhu č. 1496/RK/19.
K bodu: Zpráva o činnosti Komise pro zdravotnictví a sociální péči za období od 30. 11. 2018 do 28. 11.
2019 a plán činnosti na rok 2020
Usnesení č. 1444/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje za období od 30. 11. 2018
do 28. 11. 2019;
II. schvaluje
plán činnosti Komise pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 2
návrhu č. 1526/RK/19.
K bodu: Zpráva o činnosti Komise pro kulturu a cestovní ruch za období od 15. 11. 2018 do 20. 11. 2019 a
plán práce na rok 2020
Usnesení č. 1445/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady Jihočeského kraje za období od 15. 11. 2018
do 20. 11. 2019;
II. schvaluje
plán činnosti Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady Jihočeského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 2 návrhu
č. 1325/RK/19.
K bodu: Zpráva o činnosti Sportovní komise za období od 7. 11. 2018 do 10. 12. 2019 a plán činnosti na rok
2020
Usnesení č. 1446/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o činnosti Sportovní komise Rady Jihočeského kraje za období od 7. 11. 2018 do 10. 12. 2019;
II. schvaluje
plán činnosti Sportovní komise Rady Jihočeského kraje na rok 2020 dle přílohy č. 2 návrhu č. 1275/RK/19.
K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1447/2019/RK-87
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádosti o poskytnutí individuální dotace žadatele dle přílohy návrhu č. 1479/RK/19;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1479/RK/19 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru ve výši 9 000,- Kč příjemci: LUPULUS
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spol. s r.o., Pod Novým lesem 408/9, 162 00 Praha 6, IČO 00569739, na zajištění akce: „Premiéra
novodobého provedení České mše vánoční“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

…………………………………..
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