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 91. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 13. 2. 2020
Program:
1. Informace o využití krizové rezervy JčK na řešení následků výbuchu v bytovém domě v obci Lenora dne
3. 10. 2019
Usnesení 131/2020/RK-91
2. Poskytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmanky
Usnesení 132/2020/RK-91
3. Dofinancování akce Jekatěrinburg 2019
Přerušeno
4. Rozhodnutí jediného akcionáře – Rozdělení finančního benefitu ze skupinové registrace k DPH pro
obchodní společnosti založené Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
Usnesení 133/2020/RK-91
5. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní společnosti
Nemocnice Tábor, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení 134/2020/RK-91
6. Jmenování předsedy Komise pro inovace Jihočeského kraje
Usnesení 135/2020/RK-91
7. Volba člena představenstva společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Usnesení 136/2020/RK-91
8. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, úprava
odvodnění, přeložky IS“ – aktualizace stávající PD, vypracování DÚSP a PDPS
Usnesení 137/2020/RK-91
9. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce školní svářecí školy SŠ Polytechnické“ (Střední
škola polytechnická, České Budějovice)
Usnesení 138/2020/RK-91
10. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboč“
Usnesení 139/2020/RK-91
11. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálních zařízení - Domov mládeže při SOš
SE Velešín - III. etapa“
Usnesení 140/2020/RK-91
12. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína“
Usnesení 141/2020/RK-91
13. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce koncertního sálu“ (Jihočeská filharmonie)
Usnesení 142/2020/RK-91
14. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Klimatizační zařízení, varianta II.“
Přerušeno
15. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Obnova datového úložiště, FC přepínačů a serverů v datovém centru“
Usnesení 143/2020/RK-91
16. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Přístřešky na mechanizaci v areálu SÚS JčK závodu Písek“
Usnesení 144/2020/RK-91
17. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Přestavba expozice sov, stavba odchoven a stavební úpravy
strojovny ČOV“ (Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou)
Usnesení 145/2020/RK-91
18. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava elektroinstalace na domově mládeže - II. etapa“ (SOŠ
veterinární, mechanizační a zahradnická ČB)
Usnesení 146/2020/RK-91
19. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dostavba zdravotního pavilonu Domov PETRA Mačkov“
Přerušeno
20. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ a „Stavební úpravy silnice
II/155 a II/156 v obci Strážkovice“
Usnesení 147/2020/RK-91
21. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka
(okr. ČB), 1. etapa“
Usnesení 148/2020/RK-91
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22. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a
havarijní pojištění vybraných vozidel Jihočeského kraje od 1.7.2020“
Usnesení 149/2020/RK-91
23. Silnice II/160, k. ú. Horní Jílovice – řešení ohrožení komunikace nestabilním skalním svahem – dodatek
č. 1
Usnesení 150/2020/RK-91
24. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - schválení dotací, VI. část
Usnesení 151/2020/RK-91
25. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 152/2020/RK-91
26. Poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na spolufinancování části veřejných zdrojů u projektu „Rekonstrukce
zájezdního hostince na cyklopenzion se společenským sálem a minipivovarem v Českém Rudolci“
realizovaného v rámci ROP NUTS II Jihozápad
Usnesení 153/2020/RK-91
27. Zadání zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy se spolkem Krasec (Krajská síť environmentálních
center, z.s.) v roce 2020 na činnost související s plněním úkolů Krajské koncepce environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty
Usnesení 154/2020/RK-91
28. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení 155/2020/RK-91
29. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji
Usnesení 156/2020/RK-91
30. Realizace projektu v rámci projektu EU Interreg V-A Rakousko – Česká republika, jeho kofinancování a
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Gymnázium V. Nováka, J. Hradec
Usnesení 157/2020/RK-91
31. Nabytí peněžních darů
Usnesení 158/2020/RK-91
32. Změny v rejstříku škol v mimořádném termínu - školní jídelny
Usnesení 159/2020/RK-91
33. Personální záležitosti školství - změna platového stupně
Usnesení 160/2020/RK-91
34. Závěrečná zpráva o plnění Koncepce Oddělení prevence a humanitních činností za rok 2018
Usnesení 161/2020/RK-91
35. Žádost o poskytnutí peněžitého daru - Pro Devítku, z.s.
Usnesení 162/2020/RK-91
36. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek
Usnesení 163/2020/RK-91
37. Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v
JčK pro rok 2020
Usnesení 164/2020/RK-91
38. 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
Usnesení 165/2020/RK-91
39. Souhlas vlastníka s návrhem pozemkové úpravy v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce
Usnesení 166/2020/RK-91
40. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
Usnesení 167/2020/RK-91
41. Uzavření dohody o ukončení výpůjčky
Usnesení 168/2020/RK-91
42. Zpráva o kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje za II. pololetí 2019
Usnesení 169/2020/RK-91
43. Směrnice k systému finanční kontroly u příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem změna č. 3
Usnesení 170/2020/RK-91
44. Směrnice k výkonu veřejnosprávní kontroly - změna č. 19
Usnesení 171/2020/RK-91
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45. Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a objemu prostředků na platy těchto
zaměstnanců pro rok 2020
Přerušeno
*****
K bodu: Informace o využití krizové rezervy JčK na řešení následků výbuchu v bytovém domě v obci Lenora
dne 3. 10. 2019
Usnesení č. 131/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o využití krizové rezervy Jihočeského kraje na odstraňování následků výbuchu bytového domu
v obci Lenora dne 3. 10. 2019;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit informaci o využití krizové rezervy Jihočeského kraje
k odstraňování následků výbuchu bytového domu v obci Lenora dne 3. 10. 2019 zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 20. 2. 2020
K bodu: Poskytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmanky
Usnesení č. 132/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
alokace předpokládaných dotačních vztahů k ostatním jmenovitým subjektům v rozpočtu Jihočeského kraje
na rok 2020 pro odpovědná místa Kancelář hejtmanky a Samospráva a žádosti jednotlivých subjektů
uvedených v části II. a III. usnesení o poskytnutí dotace;
II. schvaluje
1. poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito subjekty:
a) Adra, o.p.s., IČO 61388122, ve výši 40 000 Kč,
b) Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, IČO 73635383, ve výši 40 000 Kč,
c) Diecézní charita České Budějovice, IČO 45018316, ve výši 40 000 Kč,
d) Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry ČB, o.p.s., IČO 25193660, ve výši 40 000
Kč,
e) Horská služba ČR, o.p.s., IČO 27467759, ve výši 110 000 Kč,
f)
Jihočeská záchranná brigáda kynologů, IČO 62534360, ve výši 140 000 Kč,
g) Oblastní spolek ČČK České Budějovice, IČO 00425851, ve výši 64 000 Kč,
h) Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IČO 70882835, ve výši 100 000 Kč,
i)
Sportovní klub policie České Budějovice, z. s., IČO 00666033, ve výši 70 000 Kč,
j)
Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice, pobočný spolek, IČO 65050002, ve výši 130 000
Kč,
k) Vodní záchranná služba ČČK Soběslav, pobočný spolek, IČO 60061014, ve výši 40 000 Kč,
l)
Vodní záchranná služba ČČK Praha 15, pobočný spolek, IČO 65996739, ve výši 50 000 Kč,
m) Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky Praha-západ z. s., IČO 48134821, ve výši
50 000 Kč,
n) SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje, IČO 71176110, ve výši 200 000 Kč;
2. vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací radou kraje (bez zveřejnění v registru smluv), dle přílohy č. 1
návrhu č. RK/125/20,
3. vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací radou kraje (se zveřejněním v registru smluv), dle přílohy č. 2
návrhu č. RK/125/20;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito subjekty:
a) Oblastní spolek ČČK České Budějovice, IČO 00425851, ve výši 315 000 Kč,
b) Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov, pobočný spolek, IČO 60630256, ve výši 265 000 Kč,
2. vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací zastupitelstvem kraje;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit úkony potřebné k realizaci části II.
usnesení,
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2. Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrhy dotací uvedené v části III. usnesení zastupitelstvu
kraje k projednání. T: 20. 2. 2020
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Rozdělení finančního benefitu ze skupinové registrace k DPH pro
obchodní společnosti založené Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 133/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodních společností Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804,
Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149,
Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice
Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s.,
IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. bere na vědomí
informaci o návrhu rozdělení finančního benefitu ze skupinové registrace k DPH mezi výše uvedené
obchodní společnosti založené Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví ve znění přílohy návrhu
č. 2/RK/20;
II. souhlasí
s navrženým rozdělením finančního benefitu ze skupinové registrace k DPH mezi výše uvedené obchodní
společnosti založené Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví ve znění přílohy návrhu č. 2/RK/20.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní
společnosti Nemocnice Tábor, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení č. 134/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
1. dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě Nemocnice Tábor, a.s., na období 1. 2. 2019 – 31. 1. 2020, ve znění
přílohy č. 1 návrhu č. 165/RK/20,
2. souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, ve znění přílohy č. 2 návrhu
č. 165/RK/20.
K bodu: Jmenování předsedy Komise pro inovace Jihočeského kraje
Usnesení č. 135/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
rezignaci dosavadního předsedy Komise pro inovace Jihočeského kraje Ing. Václava Filištejna;
II. jmenuje
Ing. Miloslava Kamiše předsedou Komise pro inovace Jihočeského kraje.
K bodu: Volba člena představenstva společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Usnesení č. 136/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
uplynutí funkčního období Václava Kučery, ve funkci člena představenstva společnosti Jihočeský
vědeckotechnický park, a.s. IČO 28080581;
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II. doporučuje
zastupitelstvu kraje dle § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, navrhnout Václava Kučeru jako zástupce do představenstva společnosti Jihočeský
vědeckotechnický park, a.s., IČO 28080581;
III. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit na nejbližším jednání zastupitelstva
kraje informaci o volbě člena představenstva společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., IČO
28080581.
T: 20. 2. 2020
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, úprava
odvodnění, přeložky IS“ – aktualizace stávající PD, vypracování DÚSP a PDPS
Usnesení č. 137/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 158/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, úprava odvodnění, přeložky IS“ - aktualizace stávající PD,
vypracování DÚSP a PDPS 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 na akci „Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, úprava
odvodnění, přeložky IS“ - aktualizace stávající PD, vypracování DÚSP a PDPS:
název společnosti: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
se sídlem: Bozděchova 1668/13 a, 50002 Hradec Králové
IČO: 27466868
za cenu nejvýše přípustnou 3 554 000,00 Kč bez DPH, 4 300 340,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: SAGASTA, s.r.o.
se sídlem: Novohradská 1010/14, 14200, Praha
IČO: 04598555
za cenu nejvýše přípustnou 4 000 000,00 Kč bez DPH, 4 840 000,00 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: AFRY CZ, s. r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, 14000 Praha
IČO: 45306605
za cenu nejvýše přípustnou 4 090 000,00 Kč bez DPH, 4 948 900,00 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1529/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Příprava opatření rozšíření a
rekonstrukce silnic, úprava odvodnění, přeložky IS“ - aktualizace stávající PD, vypracování DÚSP a
PDPS,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce školní svářecí školy SŠ Polytechnické“
(Střední škola polytechnická, České Budějovice)
Usnesení č. 138/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 170/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce školní svářecí školy SŠ Polytechnické“ 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 na akci „Rekonstrukce školní svářecí školy SŠ Polytechnické“:
název společnosti: DS-DRYWALL s.r.o.
se sídlem: Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor
IČO: 02234891
za cenu nejvýše přípustnou 7 211 871,53 Kč bez DPH, 8 726 364,55 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: DEMOSTAV, spol. s r.o.
se sídlem: Mánesova 853, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČO: 46678573
za cenu nejvýše přípustnou 7 414 074,34 Kč bez DPH, 8 971 029,95 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: DV stav s.r.o.
se sídlem: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice
IČO: 28142551
za cenu nejvýše přípustnou 7 488 564,83 Kč bez DPH, 9 061 163,97 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Luboši Kubátovi, řediteli Střední školy polytechnické, IČO 00582336:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce školní svářecí školy SŠ Polytechnické“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboč“
Usnesení č. 139/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek a zprávu o hodnocení nabídek uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu
č. 173/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboč“ 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 na akci „Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboč“:
název společnosti: HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem: Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha
IČO: 46678468
za cenu nejvýše přípustnou 6 427 957,95 Kč bez DPH, 7 777 829,12 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1505/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboč“
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálních zařízení - Domov mládeže při
SOš SE Velešín - III. etapa“
Usnesení č. 140/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1–3 k návrhu č. 189/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce sociálních zařízení – Domov mládeže při SOŠ SE Velešín – III.
etapa“ 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
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení – Domov mládeže při SOŠ
SE Velešín – III. etapa“:
název společnosti: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s r.o.
se sídlem: Ostrov 38, 383 01 Prachatice
IČO: 41879236
za cenu nejvýše přípustnou 8 242 080,61 Kč bez DPH, 9 972 917,54 Kč vč. DPH,
III. ukládá
Ing. Bc. Milanu Timkovi, řediteli Střední odborné školy strojní a elektrotechnické, Velešín, U Hřiště 527, IČO
00583855:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce sociálních zařízení – Domov mládeže při SOŠ SE Velešín
– III. etapa“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína“
Usnesení č. 141/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 190/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 135103 před obcí u Ovčína“ 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 na akci „Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína“:
název společnosti: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 37001 České Budějovice
IČO: 25172328
za cenu nejvýše přípustnou 19 833 757,62 Kč bez DPH, 23 998 846,72 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 23/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Most ev. č. 13510-3 před obcí u Ovčína“
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce koncertního sálu“ (Jihočeská filharmonie)
Usnesení č. 142/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 147/RK/20
a jeho příloh č. 1 – 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Rekonstrukce koncertního sálu“;
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III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Jihočeské filharmonii, Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 00396036,
jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce koncertního sálu“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 147/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
2) Otakar Svoboda, ředitel Jihočeské filharmonie
Ing. Kateřina Postlová, Jihočeská filharmonie
3) Mgr. Patrik Červák, OKPP
Mgr. František Chrastina, OKPP
4) Ing. Zdeňka Novotná, OVZI
Petra Řimnáčová, OVZI
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. Otakaru Svobodovi, řediteli Jihočeské filharmonie, IČO 00396036, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Obnova datového úložiště, FC přepínačů a serverů v datovém
centru“
Usnesení č. 143/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 156/RK/20 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Obnova datového
úložiště, FC přepínačů a serverů v datovém centru“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Obnova datového úložiště, FC přepínačů a serverů v datovém centru“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 156/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2) JUDr. Milan Kučera, Ph.D., ředitel krajského úřadu
Mgr. Aleš Mik, OVZI
3) Ing. Petr Vobejda, OINF
Ing. František Beránek, OINF
4) Ing. Petr Váňa, OINF
Ing. Vítězslav Kubal, OINF
5) Ing. Václav Hála, OINF
Jan Suchan, OINF
6) Ing. Petr Hrstka, OVZI
Ing. Vladimír Hruška, 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 „Přístřešky na mechanizaci v areálu SÚS JčK závodu Písek“
Usnesení č. 144/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č.171/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
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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 „Přístřešky
na mechanizaci v areálu SÚS JčK závodu Písek“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Přístřešky
na mechanizaci v areálu SÚS JčK závodu Písek“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
c) Jaroslav Kozák, SÚS JčK, závod PI, ředitel
Ing. Rudolf Pešta, SÚS JčK závod PI, provozní náměstek
d) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
Olga Mlsová, SÚS JčK, referent odd. VZ
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ,
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 „Přestavba expozice sov, stavba odchoven a stavební úpravy
strojovny ČOV“ (Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou)
Usnesení č. 145/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 177/RK/20 a jeho příloh č. 1 – 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce „Přestavba expozice sov, stavba odchoven a stavební úpravy strojovny ČOV“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Jihočeské zoologické zahradě Hluboká nad Vltavou, IČO 00410829, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi na výběr dodavatele „Přestavba expozice sov, stavba odchoven a stavební úpravy
strojovny ČOV“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 177/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2) Ing. Vladimír Pokorný, ředitel Jihočeské ZOO Ohrada
Martin Švihel, ZOO Ohrada
3) Mgr. František Chrastina, vedoucí oddělení OKPP
Mgr. Patrik Červák, vedoucí OKPP
4) Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí oddělení OVZI
Irena Štěpánková, OVZI
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Vladimír Hruška, OVZI,
2. Ing. Vladimíru Pokornému, řediteli Jihočeské zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava elektroinstalace na domově mládeže - II. etapa“ (SOŠ
veterinární, mechanizační a zahradnická ČB)
Usnesení č. 146/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 175/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 elektroinstalace
na domově mládeže - II. etapa“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní
jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 IČO 60075911, jakožto zadavateli, jmenovat komisi
pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Oprava elektroinstalace na
domově mládeže - II. etapa“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
2) Ing. Bc. Břetislavu Kábele, ředitel školy
Ing. Roman Blábolil, zástupce ředitele školy
3) Ing. Věra Cimlová, zástupce ředitele školy
Marie Líkařová, vedoucí domova mládeže
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT
PaedDr. Jiří Moravec, OŠMT
5) Irena Štěpánková, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
2. Ing. Bc. Břetislavu Kábele, řediteli SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole
s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, zajistit provedení zadávacího řízení a
předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ a „Stavební úpravy
silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice“
Usnesení č. 147/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo, návrhu smlouvy o společnosti a ustanovení komise
podle návrhu č. 151/RK/20 a jeho příloh č. 1–4;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Přeložka
silnice II/156 v obci Strážkovice“ a Stavební úpravy silnice II/155 a II/156 v obci Strážkovice“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele na akci „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“ a „Stavební úpravy silnice
II/155 a II/156 v obci Strážkovice“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 4 k návrhu č. 151/RK/20
v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Petr Brom, SÚS JčK, ředitel závodu ČB
Miroslav Straka, SÚS JčK, vedoucí TSÚ závodu ČB
3) Hana Halamová, starostka obce Strážkovice
Pavel Kolář, místostarosta obce Strážkovice
4) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
5) Jiří Letovský, OVZI KÚ
Ing. Zdeňka Novotná, OVZI KÚ;
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IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M.
Pařízka (okr. ČB), 1. etapa“
Usnesení č. 148/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrh smlouvy a ustanovení komise podle návrhu č.
163/RK/20 a jeho příloh č. 1–3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Silnice
III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka (okr. ČB), 1. etapa“;
III. jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.
M. Pařízka (okr. ČB), 1. etapa“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 163/RK/20 v
tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Ing. Vladimíra Blažková, investiční technik, Statutární město ČB
Pavel Voves, investiční technik, Statutární město ČB
2) JUDr. Andrea Tetourová, ODSH
Mgr. Michal Ludvík, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. komisi na výběr dodavatele „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka (okr. ČB),
1. etapa“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 163/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1. Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2. JUDr. Andrea Tetourová, ODSH
Ing. Jiří Klása, vedoucí ODSH
3. Ing. Jan Vácha, ODSH
Bc. Milan Veleba, ODSH
4. Mgr. Andrea Plechingerová, ODSH
Ing. Radomír Kučera, ODSH
5. Ing. Petr Holický, náměstek primátora, Statutární město ČB
Mgr. Viktor Lavička, náměstek primátora, Statutární město ČB
6. Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Statutární město ČB
Pavel Voves, investiční technik, Statutární město ČB
7. Ing. Vladimíra Blažková, investiční technik, Statutární město ČB
Jana Kubíková, Dis., investiční technik, Statutární město ČB;
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 „Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a
havarijní pojištění vybraných vozidel Jihočeského kraje od 1.7.2020“
Usnesení č. 149/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 150/RK/20 a jeho příloh č. 1–2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Pojištění
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odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění vybraných vozidel Jihočeského
kraje od 1.7.2020“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele na akci „Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a
havarijní pojištění vybraných vozidel Jihočeského kraje od 1.7.2020“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 2 k návrhu č. 150/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) JUDr. Milan Kučera, Ph.D., ředitel KÚ
Ing. Ivan Pavličík, KRED KÚ
3) Ing. Stanislav Bůžek, OEKO KÚ
Bc. Monika Wolfová, OEKO KÚ
4) Ing. Ivan Sýkora, OHMS KÚ
JUDr. Ivana Hlaváčová, OHMS KÚ
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, 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: Silnice II/160, k. ú. Horní Jílovice – řešení ohrožení komunikace nestabilním skalním svahem –
dodatek č. 1
Usnesení č. 150/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Silnice II/160, k. ú. Horní Jílovice – řešení ohrožení komunikace nestabilním
skalním svahem“ uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle
důvodové zprávy a příloh 1–4 návrhu 195/RK/20 ve výši dodatečných prací 427 834,09 bez DPH a
nerealizovaných prací 539 916,00 bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu /RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 ve výši 6 475 090,45 Kč bez DPH a 7 699 240,33 Kč vč. DPH příslušné smlouvy
uzavřené mezi Jihočeským krajem a firmou VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí
nad Labem, IČO 27296148, ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 195/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
VERTICO, s.r.o., dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - schválení dotací, VI. část
Usnesení č. 151/2020/RK-91
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 1 884 807,50 Kč dle přílohy č.
1 k návrhu č. 146/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. 146/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 29. 12. 2023
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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. 152/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Pavla Mirvalda 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. 176/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/6864/2018 uzavřené dne 13. 12. 2018 s Pavlem
Mirvaldem, 387 19 Čestice, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Pavla Mirvalda, 387 19
Čestice na Jiřího Lence, 387 01 Volyně z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě
darovací smlouvy, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 176/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 4. 2020
K bodu: Poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na spolufinancování části veřejných zdrojů u projektu
„Rekonstrukce zájezdního hostince na cyklopenzion se společenským sálem a minipivovarem v Českém
Rudolci“ realizovaného v rámci ROP NUTS II Jihozápad
Usnesení č. 153/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na
spolufinancování části veřejných zdrojů u projektu „Rekonstrukce zájezdního hostince na cyklopenzion se
společenským sálem a minipivovarem v Českém Rudolci“ realizovaného v rámci ROP NUTS II Jihozápad
v celkové výši 81 988,55 Kč dle přílohy č. 1 návrhu č. 148/RK/20;
II. schvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na spolufinancování části veřejných zdrojů u projektu „Rekonstrukce
zájezdního hostince na cyklopenzion se společenským sálem a minipivovarem v Českém Rudolci“
realizovaného v rámci ROP NUTS II Jihozápad v celkové výši 81 988,55 Kč, a to za podmínky poskytnutí
podílu odpovídajícího spolufinancování z ERDF ve výši 619 469,03 Kč ze strany Ministerstva pro místní
rozvoj ČR,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na spolufinancování části veřejných
zdrojů u projektu „Rekonstrukce zájezdního hostince na cyklopenzion se společenským sálem
a minipivovarem v Českém Rudolci“ realizovaného v rámci ROP NUTS II Jihozápad dle přílohy č. 2 k návrhu
č. 148/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.
T: 31. 12. 2020
K bodu: Zadání zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy se spolkem Krasec (Krajská síť
environmentálních center, z.s.) v roce 2020 na činnost související s plněním úkolů Krajské koncepce
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Usnesení č. 154/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zadání zakázky malého rozsahu na služby v celkové výši 800 000,- Kč spolku Krasec (Krajská síť
environmentálních center, z. s.) pro rok 2020 na činnost související s plněním úkolů Krajské koncepce
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen „EVVO“),
2. vzor smlouvy o dílo dle přílohy č. 1 návrhu č. 169/RK/20;

13
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci dle
I. části usnesení.
T: 31. 3. 2020
K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení č. 155/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dodatek zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické, České
Budějovice, Skuherského 3, IČO 00582158, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví
zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 16/RK/20,
2. dodatek zřizovací listiny Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1, IČO 60076046, kterým se
ruší platné znění Článku 2 „Název a sídlo organizace“ a nahrazuje se novým zněním dle přílohy č. 2 návrhu
č. 16/RK/20,
3. dodatek zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Volyně, Resslova 440, IČO
60650494, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 3 návrhu č. 16/RK/20,
4. dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Písek, Komenského 86,
IČO 00511382, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 4 návrhu č. 16/RK/20,
5. dodatek zřizovací listiny Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874, kterým se
mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 5 návrhu č. 16/RK/20,
6. dodatek zřizovací listiny Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb
školám, České Budějovice, Nemanická 7, IČO 75050102, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve
vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 6 návrhu č.
16/RK/20,
7. dodatek zřizovací listiny Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59, IČO 00582336,
kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření“ dle přílohy č. 7 návrhu č. 16/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 2. 2020
K bodu: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji
Usnesení č. 156/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 20. 2. 2020
K bodu: Realizace projektu v rámci projektu EU Interreg V-A Rakousko – Česká republika, jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Gymnázium V. Nováka, J. Hradec
Usnesení č. 157/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
a) realizaci projektu „30 let partnerství škol ve svobodné Evropě“ (žadatel: Gymnázium Vítězslava Nováka,
Jindřichův Hradec, Husova 333) z Fondu malých projektů programu spolupráce Interreg V-A Rakousko –
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Česká republika 2014-2020 s celkovými výdaji ve výši 478 832,50 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji
ve výši 478 832,50 Kč,
b) kofinancování projektu „30 let partnerství škol ve svobodné Evropě“ Jihočeským krajem ve výši 7,5 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 35 912,40 Kč (tj. 1 496,40 EUR) s podmínkou přidělení dotace
z FMP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 120/RK/20,
c) předfinancování projektu „30 let partnerství škol ve svobodné Evropě“ Jihočeským krajem ve výši 85 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 407 007,60 Kč (tj. 16 958,65 EUR), s podmínkou přidělení
dotace z FMP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 120/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 20. 2. 2020
K bodu: Nabytí peněžních darů
Usnesení č. 158/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
s nabytím peněžních darů na pořízení majetku do vlastnictví zřizovatele v hodnotě 838 000 Kč
a na motivační stipendia žáků ve výši 225 000 Kč pro Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou,
České Budějovice, Dukelská 13, IČO 60075970, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 154/RK/20.
K bodu: Změny v rejstříku škol v mimořádném termínu - školní jídelny
Usnesení č. 159/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
posouzení a vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
k návrhům na změny v rejstříku škol a školských zařízení dle § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), v platném znění předložené v mimořádném termínu;
II. schvaluje
změny údajů vedených v rejstříku škol a školských zařízení k 17. 2. 2020 u právnických osob jejichž
zřizovatelem je Jihočeský kraj:
1. Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO 00 510 874
a) zápis místa školských služeb u školní jídelny - výdejny na adrese Husova tř. 1846/9, České Budějovice 3,
370 01 České Budějovice,
b) zvýšení kapacity školní jídelny – výdejny ze stávajících 370 na 490 stravovaných,
2. Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12,
IČO 60077590
- zvýšení kapacity školní jídelny ze stávajících 1420 na 1500 stravovaných;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit administraci žádostí škol o změny v rejstříku
škol a školských zařízení v mimořádném termínu.
T: 19. 2. 2020
K bodu: Personální záležitosti školství - změna platového stupně
Usnesení č. 160/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu platového stupně a tím i tarifního platu řediteli Domu dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67,
IČO 00665711, s účinností od 1. března 2020 v souladu s § 4 a § 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a § 123
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s důvodovou zprávou
a dle přílohy návrhu č. 152/RK/20.
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K bodu: Závěrečná zpráva o plnění Koncepce Oddělení prevence a humanitních činností za rok 2018
Usnesení č. 161/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
závěrečnou zprávu o plnění Koncepce Oddělení prevence a humanitních činností za rok 2018 ve znění
přílohy návrhu č. 155/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu schválit Závěrečnou zprávu o plnění Koncepce Oddělení prevence a humanitních činností za
rok 2018;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 2. 2020
K bodu: Žádost o poskytnutí peněžitého daru - Pro Devítku, z.s.
Usnesení č. 162/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí peněžitého daru – Pro Devítku, z. s., Pod strojírnami 707/13, 190 00 Praha 9 –
Vysočany, IČO 07006730;
II. schvaluje
nepodpoření žádosti o poskytnutí peněžitého daru - Pro Devítku, z. s., Pod strojírnami 707/13, 190 00 Praha
9 – Vysočany, IČO 07006730;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
T: 21. 2. 2020
K bodu: Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením
Osek
Usnesení č. 163/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
Dodatek č. 19 ke Zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek, Osek 1, 386 01
Strakonice, IČO 70871795, ve znění uvedeném v příloze č. 1 návrhu č. 162/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: Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních
služeb v JčK pro rok 2020
Usnesení č. 164/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí dotace podané v rámci vyhlášeného dotačního řízení pro poskytovatele sociálních
služeb pro rok 2020 a návrhy Dotační komise Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb
na rok 2020 dle přílohy 3 návrhu č. 123/RK/20;
II. souhlasí
se změnou Metodiky pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb
v roce 2020 a její přílohy Vzor smlouvy dle přílohy 4 návrhu č. 123/RK/20;

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

III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí dotací dle návrhů Dotační komise Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních
služeb na rok 2020 v celkové výši 1 173 747 361 Kč dle přílohy 3 návrhu č. 123/RK/20,
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,
3. změnu Metodiky pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb
v roce 2020 a její přílohy Vzor smlouvy;
IV. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit uvedené návrhy zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 2. 2020
K bodu: 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
Usnesení č. 165/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. znění dodatku č. 25 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, včetně aktualizované Přílohy č. 1 Smlouvy (soubor spojů a linek) účinné od 1. 1. 2020, uvedené v
příloze č. 1 návrhu č. 199/RK/20,
2. znění dodatku č. 46 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, včetně aktualizované Přílohy č. 1 Smlouvy (soubor spojů a linek) účinné od 1. 1. 2020,
uvedené v příloze č. 2 návrhu č. 199/RK/20,
3. znění dodatku č. 29 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, včetně aktualizované
Přílohy č. 1 Smlouvy (soubor spojů a linek) účinné od 15. 12. 2019, uvedené v příloze č. 3 návrhu č.
199/RK/20,
4. znění dodatku č. 29 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, včetně aktualizované Přílohy č. 1 Smlouvy (soubor spojů a linek) účinné od 15. 12. 2019,
uvedené v příloze č. 4 návrhu č. 199/RK/20,
5. znění dodatku č. 27 Smlouvy č. 010/09/49/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., IČO
60071109, včetně aktualizované Přílohy č. 1 Smlouvy (soubor spojů a linek) účinné od 15. 12. 2019,
uvedené v příloze č. 5 návrhu č. 199/RK/20,
6. znění dodatku č. 21 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, včetně aktualizované Přílohy č. 1 Smlouvy (soubor spojů a linek) účinné od 15. 12. 2019,
uvedené v příloze č. 6 návrhu č. 199/RK/20,
7. znění dodatku č. 15 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, včetně aktualizované Přílohy č. 1 Smlouvy (soubor spojů a linek) účinné od 15.
12. 2019, uvedené v příloze č. 7 návrhu č. 199/RK/20,
8. znění dodatku č. 35 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, včetně
aktualizované Přílohy č. 1 Smlouvy (soubor spojů a linek) účinné od 15. 12. 2019, uvedené v příloze č. 8
návrhu č. 199/RK/20,
9. znění dodatku č. 19 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,
včetně aktualizované Přílohy č. 1 Smlouvy (soubor spojů a linek) účinné od 15. 12. 2019, uvedené v příloze
č. 9 návrhu č. 199/RK/20,
10. výši finančních závazků vyplývajících z dodatků smluv pro rok 2020 po aktualizaci CDV pro rok 2020
uvedenou v příloze č. 10 návrhu č. 199/RK/20;
II. bere na vědomí
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přehled předpokládaných částek připadajících na zvýšení mezd řidičů a cen pohonných hmot ve smlouvách
s dopravci po aktualizaci souboru spojů a CDV pro rok 2020, uvedený v příloze č. 11 návrhu č. 199/RK/20;
III. 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 ve znění podle části I. tohoto
návrhu.
T: 21. 2. 2020
K bodu: Souhlas vlastníka s návrhem pozemkové úpravy v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce
Usnesení č. 166/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce, svěřených
k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 168 podle přílohy č. 1
návrhu č.159 /RK/20 s překročením limitu ceny o +8,9 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení
ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
Usnesení č. 167/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako povinným
a společností E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, jako oprávněným na částech pozemků parc. KN
č. 2071/5 a 2071/8 v rozsahu dle geometrického plánu č. 2604-890/2019 v k. ú. Vimperk dle návrhu smlouvy
č. SVB/OHMS/008/20 v příloze č. 1 návrhu č. 168/RK/20;
II. pověřuje
Bc. Petra Stehlíka, ředitele Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČO 71294775, kontrolou dodržování podmínek
smlouvy o zřízení věcného břemene dle části I. usnesení.
K bodu: Uzavření dohody o ukončení výpůjčky
Usnesení č. 168/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření dohody o ukončení výpůjčky mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako půjčitelem a Zařízením
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediskem služeb školám, České Budějovice,
Nemanická 7, IČO 75050102, jako vypůjčitelem, dle návrhu dohody o ukončení výpůjčky
č. SON/OHMS/007/20 v příloze č. 2 návrhu č. 124/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Zpráva o kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje za II. pololetí 2019
Usnesení č. 169/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje za II. pololetí 2019 uvedenou v příloze návrhu
č. 157/RK/20.
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K bodu: Směrnice k systému finanční kontroly u příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem změna č.
Usnesení č. 170/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
směrnici SM/33/RK – Systém finanční kontroly u příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem –
změna č. 3 s účinností ode dne schválení.
K bodu: Směrnice k výkonu veřejnosprávní kontroly - změna č. 19
Usnesení č. 171/2020/RK-91
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
směrnici SM/55/RK – Výkon veřejnosprávní kontroly – změna č. 19 s účinností ode dne schválení.

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

………………………………..
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