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 89. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 30. 1. 2020
Program:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 23/2020/RK-89
2. Návrh volby přísedících krajského soudu
Usnesení 24/2020/RK-89
3. Návrh odpisového a investičního plánu na rok 2020 Jihočeské centrály cestovního ruchu
Usnesení 25/2020/RK-89
4. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní společnosti
Nemocnice České Budějovice, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení 26/2020/RK-89
5. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní společnosti
Nemocnice Prachatice, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení 27/2020/RK-89
6. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní společnosti
Nemocnice Strakonice, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení 28/2020/RK-89
7. Plány reprodukce majetku a odpisové plány na rok 2020 příspěvkových organizací Jihočeského kraje v
oblasti zdravotnictví
Usnesení 29/2020/RK-89
8. Dodatek č. 24 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Jihočeského
kraje
Usnesení 30/2020/RK-89
9. Řešení odpadních vod na letišti České Budějovice - ČOV
Usnesení 31/2020/RK-89
10. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P10 G“
Usnesení 32/2020/RK-89
11. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2020“
Usnesení 33/2020/RK-89
12. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1407-004 za Sudoměří“
Usnesení 34/2020/RK-89
13. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 17010 – 2 v obci Němčice“
Usnesení 35/2020/RK-89
14. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 157–024 most přes Dobrovodskou stoku“
Usnesení 36/2020/RK-89
15. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Demolice objektů v dolní části areálu po armádě ČR – Planá u
Českých Budějovic“
Usnesení 37/2020/RK-89
16. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Nákup nákladního automobilu pro dálkovou přepravu živých ryb“
(KŠH České Budějovice)
Usnesení 38/2020/RK-89
17. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Vzorkování a zkoušení asfaltových směsí pro stavby Jihočeského
kraje“
Usnesení 39/2020/RK-89
18. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy budovy Tavírna 342 v Českém Krumlově –
bezbariérové řešení“
Usnesení 40/2020/RK-89
19. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov“
Usnesení 41/2020/RK-89
20. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava, ošetření a zpevnění krovu, přeložení a částečná výměna
poškozené střešní krytiny budovy školy a oprava stropní konstrukce a její zateplení“ (SŠ obchodní, ČB,
Husova 9)
Usnesení 42/2020/RK-89
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21. Zadávací řízení – veřejná zakázka‘‘ Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2020 - Jindřichův Hradec
a Strakonice“
Usnesení 43/2020/RK-89
22. „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících
Domin a Bažina“- záměna položek soupisu stavebních prací - dodatek č. 1
Usnesení 44/2020/RK-89
23. „Demolice stávající pilnice a výstavba nového pilařského provozu ŠP Hůrky“ – vícepráce – dodatek
smlouvy č. 1
Usnesení 45/2020/RK-89
24. „Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor“ – vícepráce a méněpráce – dodatek
smlouvy č. 2
Přerušeno
25. Dodatek č. 3 k Dohodě o spolupráci při pořizování, správě a aktualizaci “Účelové katastrální mapy
Jihočeského kraje“
Usnesení 46/2020/RK-89
26. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ – zrušení části usnesení
Usnesení 47/2020/RK-89
27. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - schválení dotací, V. část
Usnesení 48/2020/RK-89
28. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 49/2020/RK-89
29. Individuální dotace z rozpočtu kraje na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva
Usnesení 50/2020/RK-89
30. Postup před zadáním podlimitní veřejné zakázky „Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M.
Pařízka – 1. etapa“
Usnesení 51/2020/RK-89
31. Odpisový plán Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 - změna č. 1
Usnesení 52/2020/RK-89
32. Trať 202 Tábor - Bechyně - změna trakce
Usnesení 53/2020/RK-89
33. Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje – aktualizace
příloh č. 1 s účinností od 15. 12. 2019 a od 1. 1. 2020
Přerušeno
34. Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje
linkovou osobní dopravou - sjednocení tarifu autobusových dopravců v závazku veřejné služby
Jihočeského kraje
Usnesení 54/2020/RK-89
35. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu
Usnesení 55/2020/RK-89
36. Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
Usnesení 56/2020/RK-89
37. Stanoviska k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb – II. pololetí 2019
Usnesení 57/2020/RK-89
38. Návrh na rozdělení projektové dotace v rámci 3. Výzvy dotačního programu „Podpora sociálních služeb v
Jihočeském kraji V“
Usnesení 58/2020/RK-89
39. Odpisové plány zřizovaných organizací v sociální oblasti na rok 2020
Usnesení 59/2020/RK-89
40. Plány pořízení investic a oprav zřizovaných organizací v sociální oblasti na rok 2020
Usnesení 60/2020/RK-89
41. Žádost o podporu projektu organizace KreBul, o.p.s.
Usnesení 61/2020/RK-89
42. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 62/2020/RK-89
43. Odměny ředitelů PO v sociální oblasti za II. pololetí 2019
Usnesení 63/2020/RK-89
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44. Harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2019
Usnesení 64/2020/RK-89
45. Rozpočtové změny 1/20
Usnesení 65/2020/RK-89
46. Prodej části pozemku v k. ú. Měšice u Tábora
Usnesení 66/2020/RK-89
47. Výpůjčka movitého majetku městu Strakonice
Usnesení 67/2020/RK-89
48. Záměr směny nemovitostí s ČR-Státním pozemkovým úřadem
Usnesení 68/2020/RK-89
49. Udělení souhlasu se stavebním záměrem pro Krajské státní zastupitelství
Usnesení 69/2020/RK-89
50. Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce
Usnesení 70/2020/RK-89
51. Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. - připojení APEX
Usnesení 71/2020/RK-89
52. Věcné břemeno pro společnost Milan Král a.s. v k. ú. Písek
Usnesení 72/2020/RK-89
53. Věcná břemena pro Jihočeský kraj - likvidace odpadních vod
Usnesení 73/2020/RK-89
54. Dotační program Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 74/2020/RK-89
55. Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti mikroregionů, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení 75/2020/RK-89
56. Dotační program Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích,
1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 76/2020/RK-89
57. Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 77/2020/RK-89
58. Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení 78/2020/RK-89
59. Dotační program Jihočeského kraje Bílá stopa, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 79/2020/RK-89
60. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro
rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 80/2020/RK-89
61. Dotační program Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro
rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 81/2020/RK-89
62. Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení 82/2020/RK-89
63. Dotační program Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí (Smart city/Smart village), 1. výzva pro
rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 83/2020/RK-89
64. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu,
1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 84/2020/RK-89
65. Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok 2020 vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 85/2020/RK-89
66. Dotační program Jihočeského kraje Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci zdraví 2020
v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 86/2020/RK-89
67. Aktualizace směrnice o zásadách poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu kraje
Usnesení 87/2020/RK-89
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68. Žádost o změnu realizace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje - obec Hracholusky
Usnesení 88/2020/RK-89
69. Individuální dotace pro pověřené knihovny regionálními funkcemi v Jihočeském kraji
Usnesení 89/2020/RK-89
70. Plány pořízení investic na rok 2020 a Odpisové plány na rok 2020 příspěvkových organizací v oblasti
kultury
Usnesení 90/2020/RK-89
71. Dodatek č. 4 smlouvy o bezpečnostních službách
Usnesení 91/2020/RK-89
72. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 92/2020/RK-89

*****
K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 23/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 20. 1. 2020.
K bodu: Návrh volby přísedících krajského soudu
Usnesení č. 24/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
1. dopis předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, ve kterém žádá o zvážení opětovné volby
přísedící Dany Petrové dle přílohy návrhu č. 18/RK/20, a žádost JUDr. Romana Bárty o zvolení do funkce
přísedícího krajského soudu;
2. návrh členky zastupitelstva kraje na zvolení Dany Petrové a JUDr. Romana Bárty do funkce přísedících
Krajského soudu Zastupitelstvem Jihočeského kraje a předložení tohoto návrhu zastupitelstvu kraje
k projednání dne 20. 2. 2020.
K bodu: Návrh odpisového a investičního plánu na rok 2020 Jihočeské centrály cestovního ruchu
Usnesení č. 25/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odpisový plán a investiční plán Jihočeské centrály cestovního ruchu, IČO 72053127, na rok 2020 dle návrhu
č. 141/RK/20.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní
společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení č. 26/2020/RK-89
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:
schvaluje
1. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě Nemocnice České Budějovice, a.s., na roky 2019 - 2021, ve znění
přílohy č. 1 návrhu č. 44/RK/20,
2. souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům
představenstva obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, ve znění
přílohy č. 2 návrhu č. 44/RK/20.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní
společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení č. 27/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
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. 5 ke Kolektivní smlouvě Nemocnice Prachatice, a.s., ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 56/RK/20,
2. novou Kolektivní smlouvu Nemocnice Prachatice, a.s., a mzdovou směrnici platnou od 1. 1. 2020,
ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 56/RK/20,
3. souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, ve znění přílohy č. 3
návrhu č. 56/RK/20.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní
společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení č. 28/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
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. 1/2020 ke Kolektivní smlouvě Nemocnice Strakonice, a.s., vč. Rozhodnutí představenstva
o navýšení mezd od 1. 1. 2020, ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 96/RK/20,
2. souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, ve znění přílohy č. 2
návrhu č. 96/RK/20.
K bodu: Plány reprodukce majetku a odpisové plány na rok 2020 příspěvkových organizací Jihočeského
kraje v oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 29/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
plány reprodukce majetku na rok 2020 a odpisové plány na rok 2020 příspěvkových organizací Jihočeského
kraje v oblasti zdravotnictví: Psychiatrické léčebny Lnáře, IČO 00668168, a Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje, IČO 48199931, dle přílohy č. 1 – 4 návrhu č. 93/RK/20.
K bodu: Dodatek č. 24 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Jihočeského kraje
Usnesení č. 30/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 24 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Jihočeského kraje, IČO 48199931, ve znění uvedeném v příloze návrhu č. 73/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh dle části I. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 2. 2020
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K bodu: Řešení odpadních vod na letišti České Budějovice - ČOV
Usnesení č. 31/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informativní zprávu o řešení odpadních vod na letišti České Budějovice – ČOV dle důvodové zprávy návrhu
č. 86/RK/20;
II. souhlasí
s realizací odvodu odpadních vod z areálu letiště České Budějovice na městskou ČOV České Budějovice
a se zpracováním projektové dokumentace ve variantě technického řešení č. 3;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu zajistit realizaci dle části II. usnesení.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P10 G“
Usnesení č. 32/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 57/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Modernizace komunikací II. třídy P10 G“ 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 „Modernizace komunikací II. třídy P10 G“:
název společnosti: STRABAG a. s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 34 489 837,21 Kč bez DPH, 41 732 703,03 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: EUROVIA CS, a. s.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČO: 45274924
za cenu nejvýše přípustnou 34 913 418,97 Kč bez DPH, 42 245 236,96 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: SWIETELSKY stavební s. r. o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
za cenu nejvýše přípustnou 35 245 174,88 Kč bez DPH, 42 646 661,60 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 830/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Modernizace komunikací II. třídy P10 G“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2020“
Usnesení č. 33/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
uvedené v přílohách č. 1–2 k návrhu č. 113/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka pneumatik
pro ZZS JčK na rok 2020“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy pro části 1–2 a 4–9 na akci „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na
rok 2020“:
název společnosti: ContiTrade Services s.r.o.
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se sídlem: Objízdná 1628, 76502 Otrokovice – Otrokovice
IČO: 41193598
za celkovou cenu nejvýše přípustnou pro všechny výše zmíněné části 2 683 692,00 Kč bez DPH,
3 247 267,32 Kč vč. DPH,
2. zrušení třetí a desáté části zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na
rok 2020“ na základě § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek v
zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení, respektive jediný účastník byl zadavatelem
vyloučen;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení,
2. zrušit zadávací řízení pro části 3 a 10,
3. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1407-004 za Sudoměří“
Usnesení č. 34/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky a návrhu smlouvy podle návrhu č. 78/RK/20 a jeho příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Most ev. č. 1407-004 za
Sudoměří“;
III. jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Most ev. č. 1407-004 za
Sudoměří v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. námětek hejtmanky
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje
2) Tomáš Zábranský, SÚS JčK, mostmistr
Robert Vavřík, SÚS JčK, ředitel závodu
3) Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, investiční technik
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
4) Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ
Ing. Kateřina Cundová, 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. 17010 – 2 v obci Němčice“
Usnesení č. 35/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení
komise podle návrhu č. 88/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 stavební práce „Most ev. č. 17010 – 2 v obci Němčice“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 17010 – 2 v obci Němčice“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 3 k návrhu č. 88/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
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Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje
Tomáš Zábranský, SÚS JčK, mostmistr
Robert Vavřík, SÚS JčK, ředitel závodu
3) Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, investiční technik
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, vedoucí OTPS
4) Ing. Zdeňka Novotná, OVZI KÚ
Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
2)

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 157–024 most přes Dobrovodskou stoku“
Usnesení č. 36/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení
komise podle návrhu č. 106/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 stavební práce „Most ev. č. 157–024 most přes Dobrovodskou stoku“,
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 157–024 most přes Dobrovodskou stoku“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 106/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Václav Novotný, mostmistr, SÚS JčK
Petr Brom, ředitel závodu, SÚS JčK
3) Ivana Schwarzová, investiční technik, SÚS JčK
Bc. Pavla Pulcová, vedoucí OTPS, SÚS JčK
4) Ing. Klára Tejmlová, OVZI KÚ
Irena Štěpánková, 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 „Demolice objektů v dolní části areálu po armádě ČR – Planá
u Českých Budějovic“
Usnesení č. 37/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení
komise podle návrhu č. 82/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 stavební práce „Demolice objektů v dolní části areálu po armádě ČR – Planá u Českých
Budějovic“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Demolice objektů v dolní části areálu po armádě ČR – Planá u Českých
Budějovic“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 82/RK/20 v tomto složení:
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členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje
2) Ing. Pavel Vochozka, letiště ČB
Ing. Jan Harvalík, letiště ČB
3) Bc. Alena Frdlíková, OVZI KÚ
Petra Řimnáčová, OVZI KÚ
4) Ing. Jan Basík, OVZI KÚ
Ing. Tereza Nováková, OVZI KÚ
5) Ing. Kateřina Cundová, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
6) Ing. Klára Tejmlová, OVZI KÚ
Irena Štěpánková, 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 „Nákup nákladního automobilu pro dálkovou přepravu živých ryb“
(KŠH České Budějovice)
Usnesení č. 38/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 89/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
dodávky „Nákup nákladního automobilu pro dálkovou přepravu živých ryb“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Krajskému školnímu hospodářství České Budějovice, IČO 71294775, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Nákup nákladního automobilu pro dálkovou přepravu
živých ryb“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 89/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Bc. Petr Stehlík, ředitel KŠH
Bc. Kateřina Pixová, ekonomka
3) Rostislav Lukáš, DiS, obchodní zástupce
Ing. Hana Čelakovská, projektový manažer
4) Ing. Hynek Čížek, Ph.D., vedoucí odd., OŠMT KÚ
Bc. Hana Burcevová, DiS., OŠMT KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, odd. RVZ, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, odd. RVZ, OVZI KÚ,
2. Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství České Budějovice, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Vzorkování a zkoušení asfaltových směsí pro stavby
Jihočeského kraje“
Usnesení č. 39/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy, ustanovení komise a seznam
navržených dodavatelů podle návrhu č. 98/RK/20 a jeho příloh č. 1–4;
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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 služby „Vzorkování a zkoušení asfaltových směsí pro stavby Jihočeského kraje“,
2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídek uvedený v příloze č. 4 k
návrhu č. 98/RK/20;
III. jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek na akci „Vzorkování a zkoušení asfaltových směsí pro stavby Jihočeského
kraje“, pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 98/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Ing. Zdeňka Novotná, OVZI
Petra Řimnáčová, OVZI
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. komisi na výběr dodavatele „Vzorkování a zkoušení asfaltových směsí pro stavby Jihočeského kraje“,
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 98/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Petra Řimnáčová, OVZI
Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI
3) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Pavel Bürger, OVZI
4) Ing. Kateřina Cundová, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI
5) Ing. Zdeňka Novotná, OVZI
Bc. Alena Frdlíková, OVZI;
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 „Stavební úpravy budovy Tavírna 342 v Českém Krumlově –
bezbariérové řešení“
Usnesení č. 40/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 101/RK/20;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy budovy
Tavírna 342 v Českém Krumlově – bezbariérové řešení“;
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 „Stavební úpravy budovy Tavírna 342 v Českém Krumlově –
bezbariérové řešení“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Martina Kokořová, ředitelka SOŠZ a SOU
Ing. Marcela Dominová, zástupce ředitele SOŠZ a SOU
3) Mgr. Miroslav Grabec, zástupce ředitele SOŠZ a SOU
Bc. Katarina Parašínová, vedoucí EO SOŠZ a SOU
4) Mgr. Lenka Fučíková, referent OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení OŠMT KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, odd. RVZ KÚ
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Ing. Petr Hrstka, odd. RVZ KÚ,
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 silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov“
Usnesení č. 41/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 103/RK/2020 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 silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov“ 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
6) Irena Uhlířová, Obec Kraselov, starostka
Stanislav Mareš, Obec Kraselov, místostarosta,
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 „Oprava, ošetření a zpevnění krovu, přeložení a částečná
výměna poškozené střešní krytiny budovy školy a oprava stropní konstrukce a její zateplení“ (SŠ obchodní,
ČB, Husova 9)
Usnesení č. 42/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 108/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava, ošetření a
zpevnění krovu, přeložení a částečná výměna poškozené střešní krytiny budovy školy a oprava stropní
konstrukce a její zateplení“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední škole obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele
„Oprava, ošetření a zpevnění krovu, přeložení a částečná výměna poškozené střešní krytiny budovy školy a
oprava stropní konstrukce a její zateplení“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka SŠ obchodní ČB
Ing. Bc. Alena Srbová, Ph.D., SŠ obchodní ČB
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3) Ing. Stanislava Bílková, SŠ obchodní ČB
Václava Schmidtová, SŠ obchodní ČB
4) Pavel Mlsna, externí spolupracovník SŠ obchodní ČB
Marie Burešová, SŠ obchodní ČB
5) Mgr. Lenka Fučíková, OVZI KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, ved. odd. OŠMT KÚ
6) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ,
2. Mgr. Jarmile Benýškové, ředitelce Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka‘‘ Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2020 - Jindřichův
Hradec a Strakonice“
Usnesení č. 43/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky, zadávací dokumentace, a ustanovení komise podle
návrhu č. 114/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 dodávky „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2020 - Jindřichův Hradec a Strakonice“;
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- Jindřichův
Hradec a Strakonice“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 114/RK/20 v tomto
složení:
členové/náhradníci:
1) Kateřina Schacková, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. 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- Jindřichův Hradec a
Strakonice“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 114/RK/20 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
Ing. 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.
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K bodu: „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na
rybnících Domin a Bažina“- záměna položek soupisu stavebních prací - dodatek č. 1
Usnesení č. 44/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměnu položek soupisu stavebních prací na akci „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v
přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ uvedenou ve změnovém listu č. 1 včetně
návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 k návrhu č. 109/RK/20;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 109/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou HYDRO & KOV s.r.o., Pražská 1333, Třeboň II, 379 01 Třeboň, IČO 27720161, ve znění podle
přílohy č. 2 k návrhu č. 109/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
HYDRO & KOV s.r.o. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
K bodu: „Demolice stávající pilnice a výstavba nového pilařského provozu ŠP Hůrky“ – vícepráce – dodatek
smlouvy č. 1
Usnesení č. 45/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce na akci „Demolice stávající pilnice a výstavba nového pilařského provozu ŠP Hůrky“ uvedené ve
změnovém listu č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 47/RK/20 v celkové výši dodatečných
stavebních prací 409 002,08 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle přílohy č. 1 k návrhu č. 47/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Krajským školním hospodářstvím České
Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, IČO 71294775 a zhotovitelem stavby
sdružením firmem PILA MARTINICE s.r.o., Simínský mlýn 26, 262 72 Březnice, IČO 24815799 a HEGE
stavební s.r.o., Nad Přehradou 826, 264 01 Sedlčany, IČO 28980310;
III. ukládá
Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, IČO 71294775, uzavřít dodatek č. 1 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: Dodatek č. 3 k Dohodě o spolupráci při pořizování, správě a aktualizaci “Účelové katastrální mapy
Jihočeského kraje“
Usnesení č. 46/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o Dohodě o spolupráci při pořizování, správě a aktualizaci „Účelové katastrální mapy Jihočeského
kraje“ č. SON/OINF/013/10;
II. schvaluje
dodatek č. 3 k Dohodě o spolupráci při pořizování, správě a aktualizaci „Účelové katastrální mapy
Jihočeského kraje“ č. SON/OINF/013/10 dle přílohy č. 1 návrhu č. 50/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
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K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ – zrušení části usnesení
Usnesení č. 47/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
1. část usnesení č. 1226/2019/RK-83 ze dne 7. 11. 2019, bod I., příloha č. 1, řádek 408, ve věci poskytnutí
dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, Jiřímu Slepičkovi, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
2. část usnesení č. 1403/2019/RK-87 ze dne 19. 12. 2019, bod I., příloha č. 1, řádek 281, ve věci poskytnutí
dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, Michalu Kalbáčovi, 388 01 Čečelovice;
II. schvaluje
1. poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové
dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, Jiřímu Slepičkovi, 373 41 Hluboká nad Vltavou ve výši 80 %
celkových způsobilých výdajů, maximálně 120 000,- Kč,
2. poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové
dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, Michalu Kalbáčovi, 388 01 Čečelovice ve výši 80 % celkových
způsobilých výdajů, maximálně 100 000,- Kč;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 29. 12. 2023
K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - schválení dotací, V. část
Usnesení č. 48/2020/RK-89
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 5 333 750,00 Kč dle přílohy
č. 1 k návrhu č. 76/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. 76/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 29. 12. 2023
K bodu: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení č. 49/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Jany Šulcové 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. 80/RK/20;
II. schvaluje
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/5262/2018 uzavřené dne 3. 5. 2018 s Janou
Šulcovou, 383 01 Prachatice, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Jany Šulcové, 383 01
Prachatice na Jana Šulce, 384 01 Nebahovy, z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě
darovací smlouvy, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 80/RK/20;
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III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 3. 2020
K bodu: Individuální dotace z rozpočtu kraje na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva
Usnesení č. 50/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Jihočeského kraje na výměnu zastaralých kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním v maximální výši 340 000,- Kč, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 81/RK/20 a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle vzoru v příloze č. 2 k návrhu č. 81/RK/20,
2. vzor smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 k návrhu č. 81/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.
T: 29. 12. 2023

K bodu: Postup před zadáním podlimitní veřejné zakázky „Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a
L. M. Pařízka – 1. etapa“
Usnesení č. 51/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. společný postup zadavatelů při zadávání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci „Silnice
III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka – 1. etapa“, a to se statutárním městem České
Budějovice, v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
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 „Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka – 1. etapa“ se statutárním městem
České Budějovice podle § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, uvedenou v příloze návrhu č. 94/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.
T: 28. 2. 2020
K bodu: Odpisový plán Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 - změna č. 1
Usnesení č. 52/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
změnu č. 1 odpisového plánu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2019 uvedeného v příloze č. 2
návrhu č. 99/RK/20;
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 schválenou změnou odpisového plánu na rok
2019, který je přílohou návrhu č. 99/RK/20.
K bodu: Trať 202 Tábor - Bechyně - změna trakce
Usnesení č. 53/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o přípravě záměru projektu „Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor – Bechyně“ uvedenou
v důvodové zprávě návrhu č. 102/RK/20;
II. schvaluje
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stanovisko Jihočeského kraje ve věci změny trakce na trati 202 Tábor – Bechyně ve smyslu akceptace
modernizace tratě trakčním systémem 25 KV 50 Hz, uvedené v dopise generálnímu řediteli Správy železnic,
který je přílohou č. 1 návrhu 102/RK/20;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, zaslat generálnímu řediteli Správy železnic stanovisko dle části II.
návrhu č. 102/RK/20.
T: 15. 2. 2020
K bodu: Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského
kraje linkovou osobní dopravou - sjednocení tarifu autobusových dopravců v závazku veřejné služby
Jihočeského kraje
Usnesení č. 54/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. znění dodatku č. 26 Smlouvy č. 010/09/48/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem ČSAD STTRANS a.s., IČO
25198688, uvedeného v příloze č. 1 návrhu č. 112/RK/20,
2. znění dodatku č. 47 Smlouvy č. 010/09/50/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
a.s., IČO 26060451, uvedeného v příloze č. 2 návrhu č. 112/RK/20,
3. znění dodatku č. 30 Smlouvy č. 010/09/51/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
a.s. (právní nástupce společnosti DOPRAVA ZÁRUBA M&K s.r.o.), IČO 26060451, vedené v příloze č. 3
návrhu č. 112/RK/20,
4. znění dodatku č. 30 Smlouvy č. 010/09/47/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem COMETT PLUS, spol. s r.o., IČO
60071397, uvedeného v příloze č. 4 návrhu č. 112/RK/20,
5. znění dodatku č. 28 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, uvedeného v příloze č. 5 návrhu č. 112/RK/20,
6. znění dodatku č. 22 Smlouvy č. 010/09/54/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem Štefl-tour Dačice s.r.o., IČO
07224605, uvedeného v příloze č. 6 návrhu č. 112/RK/20,
7. znění dodatku č. 16 Smlouvy č. 010/09/56/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem „Dopravní podnik Města Vlachovo
Březí, s.r.o.“, IČO 25164538, uvedeného v příloze č. 7 návrhu č. 112/RK/20,
8. znění dodatku č. 36 Smlouvy č. 010/09/46/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem GW BUS a.s., IČO 04356683,
uvedeného v příloze č. 8 návrhu č. 112/RK/20,
9. znění dodatku č. 20 Smlouvy č. 010/09/52/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem ICOM transport a.s., IČO 46346040,
uvedeného v příloze č. 9 návrhu č. 112/RK/20,
10. ceník jízdného Jihočeského kraje - přílohu č. 3 dodatků smluv o závazku veřejné služby k zajištění
základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou podle části 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.,
8. a 9., uvedený v příloze č. 10 návrhu č. 112/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje dodatky smluv
o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje uvedené části I. usnesení.
T: 7. 2. 2020
K bodu: Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu
Usnesení č. 55/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádosti o poskytnutí individuální dotace uvedené v tabulce „Přehled žádostí“ důvodové zprávy návrhu;
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II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace žadateli Regionální svaz hokejbalu pro Jihočeský kraj, Branišovská 581/36,
370 05 České Budějovice, IČO 22769145, ve výši 100 000 Kč na akci „Mistrovství světa v hokejbalu 2020
kategorie Masters - dotace na úhradu pronájmu a služeb v Budvar Aréně v Českých Budějovicích“, termín
dosažení účelu dotace 31. 10. 2020, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové
smlouvy schválené usnesením rady kraje č. 612/RK/19 ze dne 9. 5. 2019;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit poskytnutí individuální dotace žadateli Nadační fond jihočeských olympioniků, náměstí Přemysla
Otakara II 33, 370 21 České Budějovice, IČO 28073924, ve výši 400 000 Kč na účel: „Humanitární podpora
fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her jako reprezentanti nebo které reprezentovaly stát na
jiných světových nebo evropských sportovních soutěžích“, termín dosažení účelu dotace 30. 6. 2020,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené usnesením
zastupitelstva kraje č. 78/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019,
2. neschválit poskytnutí individuální dotace žadateli BASKET Jindřichův Hradec z.s., U Stadionu 1137/II, 377
01 Jindřichův Hradec, IČO 06468641, v požadované výši 300 000 Kč na realizaci akce „Mezinárodní
basketbalový turnaj "Young Guns", termín dosažení účelu dotace 31. 3. 2020;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci
části II. usnesení,
2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu
s částí III. usnesení.
T: 20. 2. 2020
K bodu: Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
Usnesení č. 56/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
se zařazením dalších sociálních služeb do podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na základě
podaných žádostí poskytovatelů, dle přílohy návrhu č. 62/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zařazení dalších sociálních služeb do podmíněné sítě sociálních služeb
v Jihočeském kraji na základě podaných žádostí poskytovatelů, dle přílohy návrhu č. 62/RK/20;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 2. 2020
K bodu: Stanoviska k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb – II. pololetí 2019
Usnesení č. 57/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
přehled stanovisek k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb, které vydal Krajský úřad
Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, v II. pololetí 2019.
K bodu: Návrh na rozdělení projektové dotace v rámci 3. Výzvy dotačního programu „Podpora sociálních
služeb v Jihočeském kraji V“
Usnesení č. 58/2020/RK89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí projektové dotace podanou do 3. 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
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1. poskytnutí projektové dotace poskytovateli sociální služby, který podal žádost do 3. 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. 63/RK/20,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí projektové dotace dle Metodiky dotačního programu
„Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ s poskytovatelem sociální služby uvedené v příloze 1
návrhu č. 63/RK/20;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit uvedené návrhy zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 2. 2020
K bodu: Odpisové plány zřizovaných organizací v sociální oblasti na rok 2020
Usnesení č. 59/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odpisové plány 16 příspěvkových organizací v sociální oblasti na rok 2020 dle přílohy č. 1 návrhu 33/RK/20.
K bodu: Plány pořízení investic a oprav zřizovaných organizací v sociální oblasti na rok 2020
Usnesení č. 60/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
plány pořízení investic a oprav příspěvkových organizací v sociální oblasti na rok 2020 dle přílohy
č. 1 návrhu 34/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, prostřednictvím Mgr. Pavly Doubkové, vedoucí
OSOV, schvalovat čerpání položky rezervy na havárie a jiné investiční výdaje ve schváleném plánu pořízení
investic a oprav na rok 2020 jednotlivých příspěvkových organizací v odůvodněných případech.
K bodu: Žádost o podporu projektu organizace KreBul, o.p.s.
Usnesení č. 61/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost organizace KreBul, o.p.s., IČO 28553268, o investiční podporu projektu Komu?NITní centrum
Prachatice;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje neschválit poskytnutí investiční podpory organizaci KreBul, o.p.s., IČO 28553268, ve
výši 3 457 389,25 Kč na projekt Komu?NITní centrum Prachatice;
III. ukládá
Mgr. Zdeňkovi Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh dle části II usnesení k projednání do
zastupitelstva kraje.
T: 20. 2. 2020
K bodu: Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 62/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. Dodatek č. 50 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01
Jindřichův Hradec, IČO 75011191, ve znění uvedeném v příloze č. 1 návrhu č. 59/RK/20,
2. Dodatek č. 21 ke Zřizovací listině Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, č. p. 17, 373 71
Libníč, IČO 00666271, ve znění uvedeném v příloze č. 2 návrhu č. 59/RK/20,
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3. Dodatek č. 14 ke Zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, Zběšičky 23,
398 43 Bernatice, IČO 70869669, ve znění uvedeném v příloze č. 3 návrhu č. 59/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 2. 2020
K bodu: Odměny ředitelů PO v sociální oblasti za II. pololetí 2019
Usnesení č. 63/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
udělení odměn za II. pololetí roku 2019 pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským
krajem v sociální oblasti ve výši uvedené v příloze č. 1 návrhu 32/RK/20.
K bodu: Harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2019
Usnesení č. 64/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2019 podle přílohy návrhu
č. 41/RK/20.
K bodu: Rozpočtové změny 1/20
Usnesení č. 65/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 5/R – 51/R,
2. návrh rozpočtových opatření č. 1/Z – 4/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 1/Z – 4/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 5/R –
51/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtová opatření č. 1/Z – 4/Z zastupitelstvu
kraje k projednání.
K bodu: Prodej části pozemku v k. ú. Měšice u Tábora
Usnesení č. 66/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) prodej pozemků oddělených dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2858-56/2019 z pozemku
parcely KN č. 1178/1 ve vlastnictví Jihočeského kraje v k. ú. Měšice u Tábora, za cenu v místě a čase
obvyklou ve výši 410 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem konkrétním vlastníkům, a to:
a1) paní ****** pozemek nově vzniklou parcelu KN č. 1178/40, orná půda o výměře 21 m2,
a2) panu ****** a paní ****** do podílového spoluvlastnictví pozemek nově vzniklou parcelu KN č. 1178/39,
orná půda o výměře 44 m2,
a3) panu ****** pozemek nově vzniklou parcelu KN č. 1178/38, orná půda o výměře 55 m2,
a4) panu ****** pozemek nově vzniklou parcelu KN č. 1178/37, orná půda o výměře 72 m2,
a5) panu ******, paní *******, panu ****** a paní ****** všichni bytem ****** do podílového spoluvlastnictví
pozemek nově vzniklou parcelu KN č. 1178/36, orná půda o výměře 114 m 2, dle návrhu vzorové smlouvy
v příloze č. 5, návrhu č. 58/RK/20,
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b) vyjmutí uvedeného majetku dle části I. 1. a) usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem Vyšší
odborné škole a Střední zemědělské škole, Tábor, T. G. Masaryka 788, IČO 60064781, zřizované 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) 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) usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na prodej dle části I. usnesení zastupitelstvu
kraje k projednání.
K bodu: Výpůjčka movitého majetku městu Strakonice
Usnesení č. 67/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
výpůjčku movitého majetku a uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku s městem Strakonice,
IČO 00251810 dle přílohy návrhu č. 77/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Záměr směny nemovitostí s ČR-Státním pozemkovým úřadem
Usnesení č. 68/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr směny nemovitostí ve vlastnictví Jihočeského kraje - pozemku poz. parcely KN p. č. 480/31
v k. ú. Bílsko u Vodňan a pozemku poz. parcely KN p. č. 366/35 v k. ú. Mladějovice, za nemovitosti ve
vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774 - pozemky poz. parcely KN p. č. 2458/2 a p. č. 2458/3
v k. ú. Trocnov, s případným doplacením cenového rozdílu Státnímu pozemkovému úřadu a s úhradou
nákladů spojených se směnou,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr směny dle části I. 1. tohoto usnesení na úřední desce,
b) po splnění části I. 2. a) tohoto usnesení a po obdržení konkrétních podmínek směny ze strany ČR
připravit návrh směny předmětných nemovitostí k projednání v orgánech kraje;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit záměr směny zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Udělení souhlasu se stavebním záměrem pro Krajské státní zastupitelství
Usnesení č. 69/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem „Změna dokončené stavby – Nové zastřešení
a stavební úpravy stávající rampy včetně řešení technické infrastruktury“ na části pozemku parc. KN č. 1
v k. ú. České Budějovice 7, ve vlastnictví Jihočeského kraje, dle přílohy č. 4 návrhu č. 66/RK/20;
II. pověřuje
JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., ředitele krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.
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K bodu: Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce
Usnesení č. 70/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
odstranění stavby čp. 90, která je součástí pozemku stavební parcely KN č. 556, staveb bez čp/če, které
jsou součástí pozemků stavebních parcel KN č. 557 a 721 a staveb neevidovaných v katastru nemovitostí
na pozemcích poz. parcelách KN č. 1175/1 a č. 1177/2 v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce, svěřených
k hospodaření Centru sociálních služeb Jindřichův Hradec, IČO 75011191,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. 1. usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. - připojení APEX
Usnesení č. 71/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zřízení věcného břemene - služebnosti na dobu neurčitou na částech pozemků parc. KN č. 1469/400
a č. 246 v rozsahu cca 232 bm v k. ú. Planá u Českých Budějovic ve vlastnictví Jihočeského kraje, které
bude spočívat v právu umístění zemního kabelového vedení NN a v právech vyplývajících z energetického
zákona č. 458/2000 Sb. ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, za jednorázovou
úhradu 65 000 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/242/19 v příloze č. 4 návrhu č. 64/RK/20,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu č. 64/RK/20;
II. pověřuje
Bc. Petra Stehlíka, ředitele Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle
části I. 2. usnesení.
K bodu: Věcné břemeno pro společnost Milan Král a.s. v k. ú. Písek
Usnesení č. 72/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku pozemkové parc. KN
č. 2252/37 v rozsahu cca 2 bm v k. ú. Písek, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu
umístění dešťové kanalizace a v právu přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav, rekonstrukce
a údržby ve prospěch společnosti Milan Král a.s., se sídlem Pod Stromovkou 211, 370 01 Litvínovice,
IČO 48203734, za jednorázovou úhradu 10 000 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/001/20 v příloze č. 4 návrhu č. 65/RK/20,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu č. 65/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.
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K bodu: Věcná břemena pro Jihočeský kraj - likvidace odpadních vod
Usnesení č. 73/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení bezúplatného věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na nemovitostech ve vlastnictví statutárního města České Budějovice,
IČO 00244732, a to na částech pozemků parc. KN č. 918/2, č. 923/8 a č. 946/1 v rozsahu cca 87 bm
v k. ú. Litvínovice, které bude spočívat v právu umístění rozvodu pitné vody a v právu vstupu a vjezdu
za účelem provozování, oprav a údržby a dále na částech pozemků parc. KN č. 1283/30, č. 1324/1,
č. 1329/34 a č. 1900 v rozsahu cca 360 bm v k. ú. České Budějovice 7, které bude spočívat v právu umístění
kanalizačního výtlaku a v právu vstupu a vjezdu za účelem provozování, oprav a údržby ve prospěch
Jihočeského kraje, IČO 70890650, dle návrhu smlouvy č. SSB/OHMS/003/20 v příloze č. 4 návrhu
č. 67/RK/20,
2. zřízení věcného břemene - služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. KN č. 1283/64 v rozsahu cca 92 bm v k. ú. České
Budějovice 7, ve vlastnictví společnosti Mondi Bupak s.r.o., se sídlem Papírenská 587/41, 370 01 České
Budějovice, IČO 45022534, které bude spočívat v právu umístění kanalizačního výtlaku a v právu vstupu
a vjezdu za účelem provozování, kontrol, oprav a údržby ve prospěch Jihočeského kraje, IČO 70890650,
za jednorázovou úhradu 36 400 Kč bez DPH dle návrhu smlouvy č. SSB/OHMS/006/20 v příloze č. 5 návrhu
č. 67/RK/20;
II. pověřuje
JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., ředitele krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. 1. a 2. usnesení.
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 74/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 5/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020, s alokací 9 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 31. 1. 2020,
s termínem zahájení podávání žádostí 9. 3. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 20. 3. 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,
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;
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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 činnosti mikroregionů, 1. výzva pro rok 2020 vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 75/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora činnosti mikroregionů, 1. výzva pro rok 2020, dle
přílohy č. 1 návrhu č. 9/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti mikroregionů, 1. výzva pro rok 2020, s termínem
zveřejnění výzvy 31. 1. 2020, s termínem zahájení podávání žádostí 9. 3. 2020 a s termínem ukončení
podávání žádostí 20. 3. 2020 do 12:00 hodin, s alokací 1 000 000 Kč;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky kraje,
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky kraje,
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky kraje,
Ing. Andrea Nádravská, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Eva Povišerová, úsek vedoucího odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Mgr., Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje,
Zdeněk Mráz, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jana Juhaňáková, úsek vedoucího odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Ing. Lucie Jakubcová, úsek vedoucího odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
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: 30. 6. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních
komunikacích, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 76/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních
komunikacích, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 10/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích,
1. výzva pro rok 2020, s termínem zveřejnění výzvy 31. 1. 2020, s termínem zahájení podávání žádostí 9. 3.
2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 20. 3. 2020 do 12:00 hodin, s alokací 2 000 000 Kč;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky kraje,
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
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Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Vácha, oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě,
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Eybert, člen zastupitelstva kraje,
Zdeněk Mráz, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství,
Bc. Milan Veleba, oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě,
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: 30. 6. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící
komise
Usnesení č. 77/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2020 dle přílohy č. 1
návrhu č. 35/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2020, s alokací 4 500 000 Kč,
s termínem zveřejnění výzvy 31. 1. 2020, s termínem zahájení podávání žádostí 9. 3. 2020 a s termínem
ukončení podávání žádostí 20. 3. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Doc. Ing. Lucie Kozlová Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Ludmila Tomanová, oddělení školství, předškolní vzdělávání,
Mgr. Marcela Dominová, oddělení školství, základní vzdělávání,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů,
Lucie Müllerová, oddělení administrace dotačních programů,
náhradní členy:
Mgr. Pavel Klíma, předseda VVVZ,
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Jana Palmová, oddělení školství, základní vzdělávání,
Ing. Lucie Reitingerová, oddělení školství, dotační politika kraje, střední vzdělávání,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů,
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2020
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení č. 78/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2020, dle
přílohy č. 1 návrhu č. 37/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2020, s alokací 7 000 000
Kč, s termínem zveřejnění výzvy 31. 1. 2020, s termínem zahájení podávání žádostí 9. 3. 2020 a s termínem
ukončení podávání žádostí 20. 3. 2020 do 12 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Petr Soukup, vedoucí odboru Kancelář hejtmanky,
Ing. Markéta Chromá, oddělení marketingu a cestovního ruchu,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Jana Janků, odděleni administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Ing. Monika Smetanová, Jihočeská centrála cestovního ruchu - s hlasem poradním,
náhradní členy:
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Ing. Hana Tůmová, Ph.D., členka zastupitelstva,
Mgr. Jiří Gruntorád, vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu,
Magdaléna Jiříková oddělení marketingu a cestovního ruchu,
Lucie Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Bc. Věra Štindlová, oddělení dotačních programů Jihočeského kraje,
Ing. Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu - s hlasem poradním;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh seznamu hodnotících komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T. 30. 6. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Bílá stopa, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 79/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Bílá stopa, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 38/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Bílá stopa, 1. výzva pro rok 2020, s alokací 1 000 000 Kč, s termínem
zveřejnění výzvy 31. 1. 2020, s termínem zahájení podávání žádostí 9. 3. 2020 a s termínem ukončení
podávání žádostí 20. 3. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
JUDr. Josef Knot, MBA, 1. 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, úsek vedoucího
odboru,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
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Jana Janků, 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, úsek vedoucího
odboru,
Ing. Zuzana Lerchová, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, úsek vedoucího
odboru,
Lucie Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Ing. Jiří Voříšek, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh seznamu hodnotících komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 30. 6. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva
pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 80/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2020, dle přílohy mat. č. 39/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok
2020, s termínem zveřejnění výzvy dne 31. 1. 2020, s termínem zahájení podávání žádosti dne 9. 3. 2020
a s termínem ukončení podávání žádosti dne 20. 3. 2020 do 12:00 hodin, s alokací ve výši 7 000 000 Kč;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Andrea Nádravská, členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
Ing. Luboš Průcha, vedoucí OREG,
Ing. Lucie Jakubcová, OREG,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kaje,
Bc. Miroslava Sobotovičová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Bc. Jiří Švec, náměstek hejtmanky,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje,
Ing. František Konečný, Ph.D., člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Bartošek, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jana Juhaňáková, OREG,
Ing. Vojtěch Novák, OREG,
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Jiřina Formánková DiS, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit orgánům kraje k projednání návrh seznamu hodnotící komisí
doporučených projektů.
T: 30. 6. 2020
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva
pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 81/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora Cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji,
1. výzva pro rok 2020 dle přílohy č. 1 návrhu č. 40/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora Cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2020, s alokací 3 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 31. 1. 2020, s termínem zahájení podávání
žádostí 9. 3. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 20. 3. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje,
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Jan Kubík, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Klása, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství,
Bc. Milan Veleba, oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů,
Lucie Müllerová, oddělení administrace dotačních programů,
Mgr. Pavel Marek, s hlasem poradním,
náhradní členy:
JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky,
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje,
Ing. František Konečný, Ph.D., člen zastupitelstva kraje,
Ing. Mária Čejková, vedoucí oddělení silničního hospodářství,
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí oddělení pro územní samosprávu a státní právu v dopravě,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů;
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 vzdělávání lékařů, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení č. 82/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji, 1. výzva pro
rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č.24/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020,
s alokací 750 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 31. 1. 2020, s termínem zahájení podávání žádostí 9. 3.
2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 20. 3. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje,
Ing. Ivo Moravec, člen rady kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
RSDr. Petr Braný, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Ivana Turková, oddělení zdravotní péče,
Mgr. Petra Šírková, oddělení zdravotní péče,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Blanka Leitgebová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
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náhradní členy:
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky,
Ing. Pavel Pavel, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Petr Studenovský, vedoucí odboru zdravotnictví,
Ing. Milan Rybák, vedoucí oddělení zdravotní péče,
Markéta Vrábková DiS., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Klára Korostenská Hlachová, 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 chytrých měst a obcí (Smart city/Smart village),
1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 83/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí (Smart city/Smart village),
1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 49/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí (Smart city/Smart village), 1. výzva pro
rok 2020, s alokací 4 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 31. 1. 2020, s termínem zahájení podávání
žádostí 9. 3. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 20. 3. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Ing. Andrea Nádravská, členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Ing. Lucie Jakubcová, oddělení regionálního rozvoje,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje,
Ing. František Konečný, Ph.D., člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Bartošek, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jana Juhaňáková, oddělení regionálního rozvoje,
Ing. Vojtěch Novák, oddělení regionálního rozvoje,
Jana Janků, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Blanka Leitgebová, 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 sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního
sportu, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 84/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního
sportu, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č.85/RK/20;
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II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu,
1. výzva pro rok 2020, s alokací 55 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 31. 1. 2020, s termínem
zahájení podávání žádostí 9. 3. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 20. 3. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
Rudolf Vejskrab, předseda Sportovní komise rady 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,
Bc. Věra Štindlová, 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 a 4,
náhradní členy:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Miroslav Janovský, člen Sportovní komise rady kraje,
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje,
Bc. Eva Lachoutová, oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Mgr. Marcela Šturmová, oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Ing. Jitka Černá, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Jiřina Formánková, Dis., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje návrh seznamu hodnotící komisí
doporučených projektů k projednání.
T: 30. 6. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok
2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 85/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok
2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 87/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok 2020,
s alokací 7 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 31. 1. 2020, s termínem zahájení podávání žádostí
9. 3. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 20. 3. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky kraje,
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,
Ing. Jitka Černá, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky kraje,
Ing. Tomáš Hajdušek, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Miroslav Janovský, člen Sportovní komise rady kraje,
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Marcela Šturmová, oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Veronika Nováková, oddělení mládeže tělovýchovy a sportu,
Ing. Jiří Voříšek, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
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Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh seznamu hodnotící komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k pojednání:
T: 30. 6. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci zdraví 2020
v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 86/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví
2020 v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 90/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví 2020
v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020, s alokací 250 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 31. 1. 2020,
s termínem zahájení podávání žádostí 9. 3. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 20. 3. 2020 do
12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje,
Mgr. Ivo Moravec, člen rady kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
RSDr. Petr Braný, 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,
Bc. Miroslava Sobotovičová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Náhradní členy:
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky,
Ing. Pavel Pavel, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Petra Šírková, oddělení zdravotní péče,
Ing. Milan Rybák, 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: 30. 6. 2020
K bodu: Aktualizace směrnice o zásadách poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu kraje
Usnesení č. 87/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
úpravy směrnice SM/107/ZK dle přílohy návrhu č. 3/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit nové znění směrnice SM/107/ZK „Zásady Jihočeského kraje pro poskytování
veřejné finanční podpory“ dle přílohy návrhu č. 3/RK/20 s účinností od 1. 3. 2020;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh úpravy směrnice SM/107/ZK zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 20. 2. 2020
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K bodu: Žádost o změnu realizace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje - obec
Hracholusky
Usnesení č. 88/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Hracholusky, Hracholusky 8, 383 01 Prachatice, IČO 00250431, o prodloužení
termínu realizace projektu „Obec Hracholusky - územní plán“, reg. č. 425-01-005/17, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje,1. výzva pro rok 2017;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit prodloužení termínu realizace projektu „Obec Hracholusky - územní plán“, reg.
č. 425-01-005/17, příjemce dotace obec Hracholusky, Hracholusky 8, 383 01 Prachatice, IČO 00250431,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2017, a to do 31. 10. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy
do 15. 11. 2021;
III.
ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 2. 2020

K bodu: Individuální dotace pro pověřené knihovny regionálními funkcemi v Jihočeském kraji
Usnesení č. 89/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí individuálních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na Program
podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2020 s těmito příjemci:
a) ve výši 1 476 000 Kč pro Městskou knihovnu v Českém Krumlově; IČO 00070564, sídlo Horní 155,
381 01 Český Krumlov – Vnitřní Město,
b) ve výši 464 000 Kč pro Knihovnu Matěje Mikšíčka; IČO 60819529, sídlo Pantočkova 89, 380 01 Dačice,
c) ve výši 1 729 000 Kč pro Městskou knihovnu Jindřichův Hradec; IČO 60817054, sídlo U Knihovny
1173/II, 377 01 Jindřichův Hradec,
d) ve výši 476 000 Kč pro Městskou knihovnu v Milevsku; IČO 70926646, sídlo náměstí E. Beneše 1,
399 01 Milevsko,
e) ve výši 1 554 000 Kč pro Městskou knihovnu Písek; IČO 70869197, sídlo Alšovo náměstí 85, 397 01
Písek,
f) ve výši 1 341 000 Kč pro Městskou knihovnu Prachatice; IČO 00583197, sídlo Husova 71, 383 01
Prachatice,
g) ve výši 2 034 000 Kč pro Šmidingerovu knihovnu Strakonice; IČO 70884552, sídlo Zámek 1, 386 01
Strakonice,
h) ve výši 2 721 000 Kč pro Městskou knihovnu Tábor; IČO 70886334, sídlo Jiráskova 1775, 390 01
Tábor,
i) ve výši 366 000 Kč pro Městskou knihovnu Třeboň; IČO 21551464, sídlo Chelčického 2, 379 01 Třeboň,
2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy návrhu č. 55/RK/20;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 2. 2020
K bodu: Plány pořízení investic na rok 2020 a Odpisové plány na rok 2020 příspěvkových organizací
v oblasti kultury
Usnesení č. 90/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. plány pořízení investic 12 příspěvkových organizací v oblasti kultury na rok 2020 dle přílohy č. 1 návrhu
č. 92/RK/20,
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2. odpisové plány 12 příspěvkových organizací v oblasti kultury na rok 2020 dle přílohy č. 2 návrhu
č. 92/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, prostřednictvím Mgr. Patrika Červáka, vedoucího
OKPP, schvalovat čerpání položky rezervy na havárie a jiné investiční výdaje ve schváleném plánu pořízení
investic na rok 2020 jednotlivých příspěvkových organizací v odůvodněných případech.
K bodu: Dodatek č. 4 smlouvy o bezpečnostních službách
Usnesení č. 91/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření dodatku č. 4 smlouvy o bezpečnostních službách s firmou IPO PRIMO s.r.o. společně s IPO
SECURITY s. r.o. dle přílohy č. 1 návrhu č. 60/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku smlouvy dle části
I. usnesení hejtmance kraje k podpisu.
K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 92/2020/RK-89
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 54/RK/20;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 54/RK/20 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
a) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Nadační fond jihočeských olympioniků, nám. Přemysla Otakara II. č. 118/33,
370 21 České Budějovice, IČO 28073924, na zajištění akce: „Tradiční slavnostní setkání sportovních
reprezentantů, kteří se účastnili olympijských her a světových soutěží“,
b) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Nadační fond jihočeských olympioniků, nám. Přemysla Otakara II. č. 118/33,
370 21 České Budějovice, IČO 28073924, na zajištění akce: „Tradiční slavnostní setkání jihočeských
olympioniků“,
c) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Eva Suchanová, 5. května 381, 399 01 Milevsko, IČO 43854851,
na zajištění akce: „2. zážitkový ples“,
d) ve výši 7 000,- Kč příjemci: Klub bechtěreviků ČR z.s., Na slupi 450/4, 128 00 Praha, IČO 00550477,
na zajištění akce: „Rehabilitační činnost (cvičení, plavání členů klubu Jihočeského kraje)“,
e) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Sportovní klub - SK Boxing Třeboň, z.s., Ke Hřišti 98, Břilice, 379 01 Třeboň,
IČO 26628678, na zajištění akce: „Mistrovství České republiky v boxu kadetů a kadetek“,
f) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Oblastní charita Třeboň, Chelčického 2, 379 01 Třeboň, IČO 26520991,
na zajištění akce: „14. charitní ples“,
g) ve výši 9 000,- Kč příjemci: Písecké kočky z.s., Nezamyslova 396, 397 01 Písek, IČO 06656803,
na zajištění akce: „Nákup krmiva pro kočky“,
h) ve výši 9 000,- Kč příjemci: Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391,
397 01 Písek, na zajištění akce: „Oslava 30. výročí založení školy“,
i) ve výši 7 500,- Kč příjemci: Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391,
397 01 Písek, na zajištění akce: „Školní akademie“,
j) ve výši 9 000,- Kč příjemci: Tělocvičná jednota Sokol Písek, Tyršova 395/3, 397 01 Písek, IČO 48256943,
na zajištění akce: „Central Europe Young Basketball League /CEYBL/“,
k) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Tělocvičná jednota Sokol Písek, Tyršova 395/3, 397 01 Písek, IČO 48256943,
na zajištění akce: „YOUNG GUNS - International basketbal tournament - skupina Písek“,
l) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Unie Roska - reg. org. Roska České Budějovice, z.p.s., Lipenská 869/17,
370 01 České Budějovice, IČO 65011732, na zajištění akce: „MaRS 2020 - cvičební maraton s roztroušenou
sklerózou“,
m) ve výši 6 000,- Kč příjemci: Jihočeský klub maratonců z.s., Trocnovská 47/31, 370 04 České Budějovice,
IČO 22857451, na zajištění akce: „Novoroční běh kolem Sídliště nad Lužnicí v Táboře“,
n) ve výši 3 000,- Kč příjemci: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Slavče, Slavče 82, 373 21 Slavče,
IČO 65049322, na zajištění akce: „Staročeská koleda - Masopust“,
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o) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Občanské sdružení Přední Výtoň, Přední Výtoň 38, 382 73 Vyšší Brod,
IČO 67189920, na zajištění akce: „Lipno patří dětem“,
p) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Klub vojenské historie Gabreta, z.s., Milejovice 33, 387 01 Volyně,
IČO 03924530, na zajištění akce: „Připomenutí odkazu 75. výročí osvobození jihozápadních Čech
a ukončení 2. světové války v našem kraji“,
q) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Vimperk žije!, z.s., Náměstí Svobody 13/13, 385 01 Vimperk, IČO 01894684,
na zajištění akce: „PechaKucha Nights“,
r) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Vimperk žije!, z.s., Náměstí Svobody 13/13, 385 01 Vimperk, IČO 01894684,
na zajištění akce: „Zažít Vimperk jinak“,
2. poskytnutí individuální dotace a převod finančních prostředků na zřizovatelský odbor OŠMT ve výši
10 000,- Kč příjemci: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405/34, 392 01
Soběslav, IČO 72549572, na zajištění akce: „Celostátní soutěž Soběslavská růže“;
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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