RADA JIHOČESKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ

Příloha zápisu

Výpis usnesení z 88. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 16. 1. 2020
Program:
1. Návrh přijetí finančního daru
Usnesení 1/2020/RK-88
2. Petice za připojení části území obce Třebotovice k obci Dobrá Voda
Usnesení 2/2020/RK-88
3. Návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva v r. 2020
Usnesení 3/2020/RK-88
4. Stanovení celkové náhrady za 1 km při použití silničního motorového vozidla pro r. 2020 podle SM/49/ZK
Usnesení 4/2020/RK-88
5. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní společnosti
Nemocnice Písek, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení 5/2020/RK-88
6. Zpráva o činnosti Komise Smart Region Jižní Čechy za období od 1.11.2018 do 31.12.2019
Usnesení 6/2020/RK-88
7. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka OOPP pro členy výjezdových skupin“
Usnesení 7/2020/RK-88
8. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Most ev.č.121-006 přes Otavu a Most ev.č.121-007 přes Vltavu“ vypracování DSP a PDPS, včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a výkon autorského dozoru
Usnesení 8/2020/RK-88
9. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína“
Usnesení 9/2020/RK-88
10. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 156-008 Nová Ves“
Usnesení 10/2020/RK-88
11. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 146-003 Hluboká nad Vltavou
Usnesení 11/2020/RK-88
12. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálních zařízení - Domov mládeže při SOŠ SE
Velešín - III. etapa“
Usnesení 12/2020/RK-88
13. Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3 – dodatek č. 3
Usnesení 13/2020/RK-88
14. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - schválení dotací, IV. část
Usnesení 14/2020/RK-88
15. Personální záležitosti školství - změna platových stupňů
Usnesení 15/2020/RK-88
16. Odpisové plány škol a školských zařízení na rok 2020
Usnesení 16/2020/RK-88
17. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Jihočeským
krajem a Krajem Vysočina
Usnesení 17/2020/RK-88
18. Postup před zadáním podlimitní veřejné zakázky „Domanín - optimalizace uličního profilu“
Usnesení 18/2020/RK-88
19. Prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení 19/2020/RK-88
20. Smlouva o výpůjčce části pozemku v ptačí oblasti Českobudějovické rybníky
Usnesení 20/2020/RK-88
21. Udělení souhlasu se stavebním záměrem v k. ú. Týn nad Vltavou
Usnesení 21/2020/RK-88
22. Věcné břemeno pro Teplárnu Písek, a.s. v k. ú. Písek
Usnesení 22/2020/RK-88
*****
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K bodu: Návrh přijetí finančního daru
Usnesení č. 1/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 25 000 Kč od firmy POHL cz, a.s., se sídlem Roztoky, Nádražní 25,
IČO 25606468, a uzavření darovací smlouvy podle přílohy návrhu č. 22/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.
K bodu: Petice za připojení části území obce Třebotovice k obci Dobrá Voda
Usnesení č. 2/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
petici občanů „Za připojení části území obce Třebotovice pod rybníkem Lusný (mezi hřbitovem a silnicí
č. III/1461) k obci Dobrá Voda u Českých Budějovic“ uvedenou v příloze č. 1 návrhu č. 45/RK/20;
II. schvaluje
návrh odpovědi zástupci petičního výboru uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 45/RK/20.
K bodu: Návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva v r. 2020
Usnesení č. 3/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit ke dni 29. 2. 2020 účinnost části II. usnesení zastupitelstva č. 352/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018
ve věci odměn neuvolněných členů zastupitelstva;
2. schválit
v souladu s § 35 odst. 2, písm. q) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, výši
měsíční odměny členům zastupitelstva neuvolněným pro výkon funkce s účinností od 1. 3. 2020 takto:
člen rady
15 980 Kč
předseda výboru či komise
9 320 Kč
člen výboru či komise
7 990 Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
6 650 Kč.
V případě souběhu výkonu více funkcí se odměna za měsíc poskytuje až do výše souhrnu odměn
maximálně za tři souběžně vykonávané funkce, a to s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh úpravy odměn neuvolněných členů zastupitelstva
zastupitelstvu k projednání.
T: 20. 2. 2020
K bodu: Stanovení celkové náhrady za 1 km při použití silničního motorového vozidla pro r. 2020 podle
SM/49/ZK
Usnesení č. 4/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
stanovuje
pro výpočet paušálu jízdních výdajů členů zastupitelstva neuvolněných pro výkon funkce s účinností od
1. 1. 2020 sazbu celkové náhrady za 1 km při použití silničního motorového vozidla ve výši 6,52 Kč v souladu se Zásadami Zastupitelstva Jihočeského kraje pro poskytování cestovních a paušálních náhrad
členům zastupitelstva kraje a jízdních výdajů občanům (SM/49/ZK).
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní
společnosti Nemocnice Písek, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení č. 5/2020/RK-88
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
1. novou kolektivní smlouvu Nemocnice Písek, a.s., na rok 2020, a vnitřní mzdový předpis platný
od 1. 1. 2020, ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 8/RK/20,
2. 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 č. 2 návrhu
č. 8/RK/20.
K bodu: Zpráva o činnosti Komise Smart Region Jižní Čechy za období od 1.11.2018 do 31.12.2019
Usnesení č. 6/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise Smart Region Jižní Čechy za období od 1.11.2018 do 31.12.2019.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka OOPP pro členy výjezdových skupin“
Usnesení č. 7/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, zprávu o hodnocení s přílohami a protokoly o posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1–3 k návrhu č. 46/RK/20 na plnění veřejné zakázky
s názvem „Dodávka OOPP pro členy výjezdových skupin“ 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
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka OOPP pro členy výjezdových skupin“ pro část 1:
název společnosti: JNL Professional s.r.o.
se sídlem: Pobřežní 249/46 Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 04668006
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 5 975 394,00Kč bez DPH, 7 230 226,74 Kč vč. DPH,
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka OOPP pro členy výjezdových skupin“ pro část 2:
název společnosti: JNL Professional s.r.o.
se sídlem: Pobřežní 249/46 Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 04668006
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 5 554 800,00 Kč bez DPH, 6 721 308,00 Kč vč. DPH,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka OOPP pro členy výjezdových skupin“ pro část 3:
název společnosti: CLINITEX s.r.o.
se sídlem: Vratimovská 672/42, Ostrava – Kunčičky, 718 00
IČO: 26869551
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 6 509 370,00 Kč bez DPH, 7 876 337,7 Kč vč. DPH;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvu pro všechny části s dodavateli podle části II. usnesení,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
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K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Most ev.č.121-006 přes Otavu a Most ev.č.121-007 přes Vltavu“
- vypracování DSP a PDPS, včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a výkon autorského dozoru
Usnesení č. 8/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 13/RK/20 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 služby
„Most ev.č.121-006 přes Otavu a Most ev.č.121-007 přes Vltavu“ – vypracování DSP a PDPS, včetně
koordinátora BOZP v přípravné fázi a výkon autorského dozoru;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev.č.121-006 přes Otavu a Most ev.č.121-007 přes Vltavu“ – vypracování
DSP a PDPS, včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a výkon autorského dozoru pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 13/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Rudolf Pešta, SÚS Písek
Bc. Pavel Těhle, SÚS Písek
3) Bc. Alena Frdlíková, OVZI KÚ
Ing. Tereza Nováková, OVZI KÚ
4) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
5) Ing. Zdeňka Novotná, OVZI KÚ
Jiří Letovský, 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. 13510-3 před obcí u Ovčína“
Usnesení č. 9/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 23/RK/20 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
1. 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. 13510-3 před obcí u Ovčína“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 4 k návrhu
č. 23/RK/20;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 3 k návrhu č. 23/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Milan Macek, SÚS, mostmistr závodu Tábor
Radka Pavlíková, SÚS, ředitelka závodu Tábor
3) Ing. Zdeňka Novotná, OVZI
Jiří Letovský, OVZI
4) Ing. Kateřina Cundová, OVZI
Ing. Pavel Bürger, OVZI
5) Ing. Tereza Nováková, OVZI
Petra Řimnáčová, OVZI;
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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. 156-008 Nová Ves“
Usnesení č. 10/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 51/RK/20 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 „Most ev. č. 156-008 Nová Ves“,
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 156-008 Nová Ves“ pověřenou posouzením a hodnocením nabídek
v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Petr Brom, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, 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) Ivana Schwarzová, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ing. Jan Hausel, 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 „Most ev. č. 146-003 Hluboká nad Vltavou
Usnesení č. 11/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.52/RK/20 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 „Most ev. č. 146-003 Hluboká nad Vltavou“,
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 146-003 Hluboká nad Vltavou“ 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
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Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
6) Ing. Petr Smrčka, Město Hluboká nad Vltavou, vedoucí stav. odboru a SÚ
Jan Piskač, Město Hluboká nad Vltavou, tajemník,
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 „Rekonstrukce sociálních zařízení - Domov mládeže při SOŠ SE
Velešín - III. etapa“
Usnesení č. 12/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 14/RK/20
a jeho příloh č. 1–2;
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 sociálních zařízení – Domov mládeže při SOŠ SE Velešín – III. etapa“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední odborné škole strojní a elektrotechnické, Velešín, U Hřiště 527, IČO 00583855,
jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce sociálních zařízení – Domov
mládeže při SOŠ SE Velešín – III. etapa“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu
č. 14/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
JUDr. Josef Knot, MBA, první náměstek hejtmanky
3) Ing. Bc. Milan Timko, ředitel školy
Petr Hastík, vedoucí učitel pro odborný výcvik
4) Mgr. Vladimír Přibyl, učitel
Bc. Jana Kukačová, ekonom školy
5) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení školství OŠMT KÚ
6) Ing. Vladimír Hruška, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Ing. Bc. Milanu Timkovi, řediteli Střední odborné školy strojní a elektrotechnické, Velešín, U Hřiště 527,
zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - část 1, 2, 3 – dodatek č. 3
Usnesení č. 13/2020/RK-88
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. 3 včetně návrhu dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh
1–3 návrhu 69/RK/20 ve výši dodatečných prací 601 376 Kč bez DPH a nerealizovaných
prací 418 618 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 3 po započtení víceprací a méněprací ve výši plus 182 758,00 kč bez DPH dle důvodové
zprávy a přílohy návrhu 69/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 3 ve výši 25 552 432,27 Kč bez DPH a 30 918 443,05 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. 69/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 3 smlouvy s firmou
COLAS CZ, a.s, dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
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K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - schválení dotací, IV. část
Usnesení č. 14/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, v celkové výši 62 696 304,95 Kč dle přílohy
č. 1 k návrhu č. 17/RK/20 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. 17/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 29. 12. 2023
K bodu: Personální záležitosti školství - změna platových stupňů
Usnesení č. 15/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
s účinností od 1. února 2020 změnu platového stupně a tím i tarifního platu v souladu s § 4 a § 5 nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
a § 123 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s důvodovou
zprávou a dle přílohy návrhu č. 21/RK/20:
1. řediteli Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, České Budějovice, Husova 3,
IČO 00582239,
2. ředitelce Domova mládeže a Školní jídelny, České Budějovice, Holečkova 2, IČO 60077611.
K bodu: Odpisové plány škol a školských zařízení na rok 2020
Usnesení č. 16/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odpisové plány škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem pro rok 2020 v celkové výši
193 174 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy č. 12/RK/20.
K bodu: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi
Jihočeským krajem a Krajem Vysočina
Usnesení č. 17/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými
vlaky mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočina, IČO 70890749, uvedený v příloze návrhu č. 36/RK/20;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit dodatek ke smlouvě, uvedený v části I. tohoto usnesení,
k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 20. 2. 2020
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K bodu: Postup před zadáním podlimitní veřejné zakázky „Domanín - optimalizace uličního profilu“
Usnesení č. 18/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. společný postup při zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci „Domanín optimalizace uličního profilu“, a to s obcí Domanín, v souladu s §7, odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb. v platném
znění, tj. formou společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky („sdružení zadavatelů“),
2. uzavření Smlouvy o společnosti (sdružení zadavatelů) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
na akci „Domanín - optimalizace uličního profilu“ s obcí Domanín dle §7, odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb.
v platném znění, uvedenou v příloze návrhu č. 43/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.
T: 10. 2. 2020
K bodu: Prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení č. 19/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků (žulových kostek) u Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje v celkovém objemu do 300 tun městu Vodňany za cenu 1 000 Kč bez DPH za 1 tunu;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit realizaci prodeje nadbytečných
zásob kamenných výrobků (žulových kostek) u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za podmínek
stanovených v části I. usnesení.
K bodu: Smlouva o výpůjčce části pozemku v ptačí oblasti Českobudějovické rybníky
Usnesení č. 20/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku KN p. č. 406/4 v k. ú. Haklovy Dvory mezi Jihočeským krajem,
statutárním městem České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice,
IČO 244732 a Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o., IČO 25154427, jako vedlejším účastníkem
dle návrhu smlouvy o výpůjčce v příloze č. 2 návrhu č. 20/RK/20 v upraveném znění;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Udělení souhlasu se stavebním záměrem v k. ú. Týn nad Vltavou
Usnesení č. 21/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem „Parkoviště pod kostelem v Týně nad Vltavou,
k. ú. Týn nad Vltavou“ na části pozemku pozemkové parc. KN č. 269/3 v k. ú. Týn nad Vltavou, ve vlastnictví
Jihočeského kraje, dle přílohy č. 4 návrhu č. 48/RK/20;
II. pověřuje
Ing. Josefa Lišku, ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hněvkovice 865, se sídlem
Hněvkovice 865, 375 01 Týn nad Vltavou, IČO 00073130, kontrolou realizace stavebního záměru dle části
I. usnesení.
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K bodu: Věcné břemeno pro Teplárnu Písek, a.s. v k. ú. Písek
Usnesení č. 22/2020/RK-88
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku pozemkové parc. KN
č. 2641/2 v rozsahu cca 28 bm v k. ú. Písek, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu
umístění teplovodní přípojky a v právu přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav, rekonstrukce
a údržby ve prospěch společnosti Teplárna Písek, a.s., se sídlem U Smrkovické silnice 2263, Písek,
IČO 60826801, za jednorázovou úhradu 14 000 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/250/19 v příloze č. 4 návrhu č. 15/RK/20,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu č. 15/RK/20;
II. pověřuje
Ing. Miloše Cieslara, ředitele Střední zemědělské školy, Písek, Čelakovského 200, se sídlem Čelakovského
200, 397 01 Písek, IČO 60869054, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene dle části I. 2. usnesení.

JUDr. Josef Knot, MBA
První náměstek hejtmanky

……………………………………..
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