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 93. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 19. 3. 2020
Program:
1. Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihočeského kraje
jednotkami požární ochrany
Usnesení 204/2020/RK-93
2. Nákup ochranných prostředků v době krizového stavu - pověření hejtmanky kraje
Usnesení 205/2020/RK-93
3. Individuální dotace na přeshraniční spolupráci pro FK Dolní Dvořiště
Usnesení 206/2020/RK-93
4. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Dačice, a.s.
Usnesení 207/2020/RK-93
5. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., dle směrnice č.
SM/115/ZK
Usnesení 208/2020/RK-93
6. Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2020_rozhodnutí o poskytnutí
dotace a schválení návrhů smluv
Usnesení 209/2020/RK-93
7. Dodatek č. 9 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé
podnikatele v Jihočeském kraji
Usnesení 210/2020/RK-93
8. Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková – Schöneben (okr. ČK) - dodatek
č. 5
Usnesení 211/2020/RK-93
9. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Most ev.č.121-066 přes Otavu a Most ev.č.121-007 přes
Vltavu“ - vypracování DSP a PDPS, včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a výkon autorského
dozoru
Usnesení 212/2020/RK-93
10. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1407-004 za Sudoměří“
Usnesení 213/2020/RK-93
11. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 17010 – 2 v obci Němčice“
Usnesení 214/2020/RK-93
12. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Domanín – optimalizace uličního profilu“
Usnesení 215/2020/RK-93
13. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov“
Usnesení 216/2020/RK-93
14. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy budovy Tavírna 342 v Českém Krumlově –
bezbariérové řešení“ (SOŠZ a SOU Český Krumlov)
Usnesení 217/2020/RK-93
15. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce vytápění v objektu SPV Pod Kamenem 179“
(SOSZ a SOU Český Krumlov)
Usnesení 218/2020/RK-93
16. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Oprava elektroinstalace na domově mládeže - II. etapa“ (SOŠ
veterinární, mechanizační a zahradnická ČB)
Usnesení 219/2020/RK-93
17. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nákup nákladního automobilu pro dálkovou přepravu živých
ryb“ (KŠH České Budějovice)
Usnesení 220/2020/RK-93
18. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2020 - Jindřichův
Hradec a Strakonice“
Usnesení 221/2020/RK-93
19. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Přístřešky na mechanizaci v areálu SÚS JčK závodu Písek“
Usnesení 222/2020/RK-93
20. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Revitalizace gastronomického provozu SOU Lišov“
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Usnesení 223/2020/RK-93
21. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Modernizace školní kuchyně - Gymnázium Týn nad Vltavou na p. č.
st. 149 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“
Usnesení 224/2020/RK-93
22. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava sýpky“ (Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200)
Přerušeno
23. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy garáže, Oprava fasády na hlavní budově školy východní část“ (MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice)
Přerušeno
24. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy a přístavba budovy DpS Horní Stropnice“
Přerušeno
25. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce vytápění Gymnázia Český Krumlov“ (Gymnázium
Český Krumlov)
Usnesení 225/2020/RK-93
26. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dokončení stavebních úprav DMI Táboritská 941“ (Střední škola
rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688)
Přerušeno
27. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“
Přerušeno
28. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy – oprava zpevněných ploch v areálu Střední školy
řemeslné a Základní školy, Soběslav, Wilsonova 405 – Jiráskova ul.“
Přerušeno
29. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice II/139 Hlupín“
Přerušeno
30. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava silnice III/14324 Jankov a Holašovice“
Přerušeno
31. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/14120 Krašlovice“
Usnesení 226/2020/RK-93
32. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Opěrná zeď na silnici III/14539 Jaronice“
Usnesení 227/2020/RK-93
33. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Úprava silnic III/1228 a III/13711 ve Stádlci“
Usnesení 228/2020/RK-93
34. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty“
Usnesení 229/2020/RK-93
35. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny“
Usnesení 230/2020/RK-93
36. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 231/2020/RK-93
37. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“
Usnesení 232/2020/RK-93
38. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - schválení dotací, VII. část
Usnesení 233/2020/RK-93
39. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o technické podpoře - VITA software
Usnesení 234/2020/RK-93
40. Smlouva o užití Databáze geografických jmen ČR a Ortofota ČR
Usnesení 235/2020/RK-93
41. Návrh dotace na pravidelnou činnost pro Českou společnost vodohospodářskou ČSSI, z.s. pro rok 2020
Usnesení 236/2020/RK-93
42. Úprava znění směrnice SM/5/RK
Usnesení 237/2020/RK-93
43. Podání žádostí do Národního dotačního programu 21 - Centra odborné přípravy
Usnesení 238/2020/RK-93
44. Rozpočet školství – rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2020
Usnesení 239/2020/RK-93
45. Potřeba finančních prostředků v roce 2020 nad rámec schválených příspěvků z FRŠ
Usnesení 240/2020/RK-93
46. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
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Usnesení 241/2020/RK-93
47. Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele
Usnesení 242/2020/RK-93
48. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu
Přerušeno
49. Jmenování nového člena konkursních komisí
Usnesení 243/2020/RK-93
50. Jmenování nového člena školské rady za zřizovatele
Usnesení 244/2020/RK-93
51. Sdělení výsledku konkursního řízení a jmenování nového ředitele - Pedagogicko-psychologická poradna,
České Budějovice, Nerudova 59
Usnesení 245/2020/RK-93
52. Personální záležitosti školství - změna osobního příplatku
Usnesení 246/2020/RK-93
53. Podání žádosti SZeŠ Písek do dotačního programu MŽP „Přírodní zahrady“
Usnesení 247/2020/RK-93
54. Souhlas s přijetím finančního daru
Usnesení 248/2020/RK-93
55. Rozhodnutí jediného společníka o organizačních otázkách společnosti JIKORD s.r.o. – výroční zpráva
2019, hospodářský výsledek 2019
Usnesení 249/2020/RK-93
56. Dohoda o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do Integrovaného dopravního systému
Jihočeského kraje – IDS JK
Usnesení 250/2020/RK-93
57. Rozpočtové změny 5/20
Usnesení 251/2020/RK-93
58. Informace o stavu majetku Jihočeského kraje k 31. 12. 2019
Usnesení 252/2020/RK-93
59. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na dlouhodobý pronájem souboru nemovitostí Nemocnici Dačice,
a.s. a dodatku ke smlouvě o správě pronajatého majetku
Usnesení 253/2020/RK-93
60. Záměr darování pozemků městu Týn nad Vltavou
Usnesení 254/2020/RK-93
61. Koupě pozemku KN parcely č. 1252/25 v k. ú. Měšice u Tábora
Usnesení 255/2020/RK-93
62. Koupě pozemků v k. ú. Měšice u Tábora
Usnesení 256/2020/RK-93
63. Souhlas s odstraněním stavby v k. ú. Tábor
Usnesení 257/2020/RK-93
64. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Hvožďany u Vodňan a k. ú. Újezd u Vodňan
Usnesení 258/2020/RK-93
65. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Vyšetice
Usnesení 259/2020/RK-93
66. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Netolice
Usnesení 260/2020/RK-93
67. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/027/20 v k. ú. Třeboň
Usnesení 261/2020/RK-93
68. Věcné břemeno pro Nej.cz s.r.o. v k. ú. Tábor
Usnesení 262/2020/RK-93
69. Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Smrkovice
Usnesení 263/2020/RK-93
70. Věcné břemeno pro Jihočeský kraj v k. ú. Č. Budějovice 7 - likvidace odpadních vod
Usnesení 264/2020/RK-93
71. Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a objemu prostředků na platy těchto
zaměstnanců pro rok 2020
Usnesení 265/2020/RK-93
72. Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2019
Usnesení 266/2020/RK-93
73. Jmenování vedoucího odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje
Usnesení neschváleno
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74. Dodatky č. 9 a č. 10 ke smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
Usnesení 267/2020/RK-93
75. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Přerušeno
*****
K bodu: Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihočeského
kraje jednotkami požární ochrany
Usnesení č. 204/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I.
vydává
nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Jihočeského kraje
jednotkami požární ochrany;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit vyhlášení nařízení kraje ve Věstníku právních
předpisů kraje, uvedení informace o vydání nařízení kraje pro Jihočeský kraj na úřední desce kraje
a zveřejnění v elektronické podobě na veřejně přístupném informačním systému.
K bodu: Nákup ochranných prostředků v době krizového stavu - pověření hejtmanky kraje
Usnesení č. 205/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. uzavřenou kupní smlouvu č. SK/OHMS/032/20 o dodání respirátorů třídy FFP2 uzavřenou mezi
Jihočeským krajem a Glass time s.r.o., se sídlem Ke Střelnici 1839/27, 370 05 České Budějovice,
IČO 27891704 ze dne 16. 3. 2020,
2. provedenou objednávku u Plzeňského kraje na dodání 15 tisíc kusů respirátorů ze dne 15.3.2020,
3. posílení rezervy na krizová opatření (krizové rezervy) o 20 mil. Kč uvolněním prostředků z rozpočtové
rezervy OEKO s využitím krizové legislativy formou rozpočtového opatření 1/H,
4. záměr následné bezúplatné distribuce ochranných prostředků dalším subjektům podle předem
stanoveného klíče;
II. doporučuje
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje:
1. činit další potřebné kroky k zajištění ochranných prostředků v potřebném množství včetně uzavírání smluv
a objednávek za současného dodržování krizové legislativy,
2. objednat a uzavřít kupní smlouvu o dodání ochranných roušek se společností Glass time s.r.o., se sídlem
Ke Střelnici 1839/27, 370 05 České Budějovice, IČO 27891704, ve výši 4 milionů kusů za cenu 17,- Kč/kus
bez DPH, tedy v celkové ceně 68 000 000,- Kč bez DPH,
3. další posílení krizové rezervy kraje k realizaci záměrů krizových opatření uvolněním (zapojením)
prostředků Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje v objemu 80 mil. Kč, opět s využitím krizové legislativy
formou rozpočtového opatření 2/H;
III. schvaluje
následnou bezúplatnou distribuci ochranných prostředků z majetku kraje dalším subjektům podle předem
stanoveného klíče v návaznosti na krizovou legislativu;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit právní a technickou podporu při nákupu
ochranných prostředků.
K bodu: Individuální dotace na přeshraniční spolupráci pro FK Dolní Dvořiště
Usnesení č. 206/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost FK Dolní Dvořiště z.s. o poskytnutí individuální dotace na přeshraniční spolupráci dle přílohy č. 1
návrhu č. 250/RK/20;
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II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace na přeshraniční spolupráci ve výši 40.000,- Kč pro FK Dolní Dvořiště, Dolní
Dvořiště 163, 382 72 Dolní Dvořiště, IČO 65025407, na podporu akce „Mezinárodní fotbalový turnaj žáků
MAGIC CUP ŠUMAVA 2020“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění uvedeném v
příloze č. 2 návrhu č. 250/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Dačice, a.s.
Usnesení č. 207/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. bere na vědomí
informaci o volbě členů dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., Petry Pacalové a
Mgr. Petry Lustigové, zvolených zaměstnanci obchodní společnosti s účinností od 5. 3. 2020;
II. schvaluje
smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., ve znění příloh
č. 2 a 3 návrhu č. 321/RK/20;
III. ukládá
MUDr. Miroslavě Člupkové, MBA, LL.M., předsedovi představenstva, uzavřít schválené smlouvy o výkonu
funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., dle části II. usnesení.
T: 5. 4. 2020
K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., dle směrnice
č. SM/115/ZK
Usnesení č. 208/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
o částku 1 800 000,00 Kč, v rámci projektu „Zvýšení kyberbezpečnosti Nemocnice Strakonice, a.s.“, dle Čl. 6
bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.,
dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 16. 4. 2020
K bodu: Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2020_rozhodnutí o poskytnutí
dotace a schválení návrhů smluv
Usnesení č. 209/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. rozhodnout o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 5 100 000,- Kč na zajištění
lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2020 pro poskytovatele zdravotních služeb
uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 265/RK/20,
2. schválit návrhy smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na zajištění lékařských
pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2020 dle příloh č. 2, 3 a 4 návrhu č. 265/RK/20;
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II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 16. 4. 2020
K bodu: Dodatek č. 9 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé
podnikatele v Jihočeském kraji
Usnesení č. 210/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh Dodatku č. 9 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé
podnikatele v Jihočeském kraji;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 9 dle části I. usnesení;
III. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstku hejtmanky, předložit návrh dodatku zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 16. 4. 2020
K bodu: Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková – Schöneben (okr. ČK) dodatek č. 5
Usnesení č. 211/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
méněpráce a vícepráce na akci „Modernizace přístupu k hraničnímu přechodu CZ/AT Zadní Zvonková –
Schöneben (okr. ČK)“ uvedené ve změnovém listu č. 7 včetně návrhu dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo dle
důvodové zprávy a příloh č. 1 až 4 návrhu č. 248/RK/20;
II. schvaluje
1. změnový list č. 7 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 až 4 návrhu č. 248/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 5 ve výši minus 651 362,25 Kč bez DPH, 788 148,32 Kč vč. DPH příslušné smlouvy
o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599, ve znění
podle přílohy č. 4 návrhu č. 248/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 5 smlouvy s firmou
SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance
kraje k podpisu.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Most ev.č.121-066 přes Otavu a Most ev.č.121-007 přes
Vltavu“ - vypracování DSP a PDPS, včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a výkon autorského dozoru
Usnesení č. 212/2020/RK-93
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. 271/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 121-066 přes Otavu a Most ev.č. 121-007 přes Vltavu“ – vypracování
DSP a PDPS, včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a výkon autorského dozoru 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. 121-006 přes Otavu a Most ev.č. 121-007
přes Vltavu“ – vypracování DSP a PDPS, včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a výkon autorského
dozoru“:
název společnosti: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno
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IČO: 46974806
za cenu nejvýše přípustnou 782 000,00 Kč bez DPH, 946 220,00 Kč vč. DPH a s celkovou dobou
zpracování zakázky maximálně 70 kalendářních dnů,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 13/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Most ev. č, 121-006 přes Otavu a Most
ev.č. 121-007 přes Vltavu“ – vypracování DSP a PDPS, včetně koordinátora BOZP v přípravné fázi a výkon
autorského dozoru,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1407-004 za Sudoměří“
Usnesení č. 213/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, posouzení hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 272/RK/20 na
plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 1407-004 za Sudoměří“ konané v režimu veřejné zakázky
malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 1407-004 za Sudoměří“:
název společnosti: Reno Šumava stavby s.r.o.
se sídlem: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO: 28138236
za cenu nejvýše přípustnou 4 422 100,00 Kč bez DPH, 5 350 741,00 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 78/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Most ev. č. 1407-004 za Sudoměří“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 17010 – 2 v obci Němčice“
Usnesení č. 214/2020/RK-93
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. 302/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 17010 – 2 v obci Němčice“ 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. 17010 – 2 v obci Němčice“:
název společnosti: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČO: 45274924
za cenu nejvýše přípustnou 8 926 008,58 Kč bez DPH, 10 800 470,38 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: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 9 469 114,19 Kč bez DPH, 11 457 628,17 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 88/RK/20;
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III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Most ev. č. 17010 – 2 v obci Němčice“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Domanín – optimalizace uličního profilu“
Usnesení č. 215/2020/RK-93
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. 299/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Domanín – optimalizace uličního profilu“ 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 „Domanín – optimalizace uličního profilu“:
název společnosti: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČO: 45274924
za cenu nejvýše přípustnou 10 930 104,21 Kč bez DPH, 13 225 426,09 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: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 11 829 877,33 Kč bez DPH, 14 314 151,57 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34 a, 186 00 Praha
IČO: 26271303
za cenu nejvýše přípustnou 12 473 481,560 Kč bez DPH, 15 092 912,68 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 97/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Domanín – optimalizace uličního profilu“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov“
Usnesení č. 216/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedené v
přílohách č. 1–2 k návrhu č. 332/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silnic III/1709,
III/1726, III/17012 Kraselov“, 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 silnic III/1709, III/1726, III/17012 Kraselov“:
název společnosti:
PORR a.s.
se sídlem:
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10
IČO:
43005560
za cenu nejvýše přípustnou 9 921 090,86 Kč bez DPH, 12 004 519,94 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení v pořadí:
a) název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:
60838744
za cenu nejvýše přípustnou 10 390 199,00 Kč bez DPH, 12 572 140,79 Kč vč. DPH,
b) název společnosti: EUROVIA CS, a.s.
8
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

se sídlem:
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:
45274924
za cenu nejvýše přípustnou 10 782 034,40 Kč bez DPH, 13 046 261,62 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce silnic III/1709, III/1726, III/17012
Kraselov“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy budovy Tavírna 342 v Českém
Krumlově – bezbariérové řešení“ (SOŠZ a SOU Český Krumlov)
Usnesení č. 217/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení hodnocení nabídek uvedené v přílohách
č. 1 - 2 k návrhu č. 295/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy budovy Tavírna 342 v
Českém Krumlově – bezbariérové řešení“ konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek
dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Stavební úpravy budovy Tavírna 342 v Českém Krumlově –
bezbariérové řešení“:
název společnosti: VIDOX s.r.o.
se sídlem: U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168
za cenu nejvýše 2 995 225,00 Kč bez DPH
3 624 222,20Kč s DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1. název společnosti: Roman Kučera - stavitelství
se sídlem: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice
IČO: 60823020
za cenu nejvýše přípustnou 2 999 999,00 Kč bez DPH
3 629 998,79 Kč s DPH;
III. ukládá
Mgr. Martině Kokořové, ředitelce Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český
Krumlov, Tavírna 342, IČO 60821221:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Stavební úpravy budovy Tavírna 342 v Českém Krumlově – bezbariérové
řešení“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce vytápění v objektu SPV Pod Kamenem
179“ (SOSZ a SOU Český Krumlov)
Usnesení č. 218/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení hodnocení nabídek uvedené v přílohách č.
1 - 2 k návrhu č. 296/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce vytápění v objektu SPV Pod
Kamenem 179" konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce vytápění v objektu SPV Pod Kamenem 179":
název společnosti: Štrob &, spol. s r.o.
se sídlem: Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice
IČO: 14498758
za cenu nejvýše přípustnou 2 133 345,00 Kč bez DPH, 2 581 347,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy:
název společnosti: INSTALLTOP spol. s r.o.
se sídlem: U Cihelny 2128/9, 390 02 Tábor
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IČO: 48204676
za cenu nejvýše přípustnou 2 191 651,00 Kč bez DPH, 2 651 898,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Martině Kokořové, ředitelce Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český
Krumlov, Tavírna 342, IČO 60821221:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce vytápění v objektu SPV Pod Kamenem 179".
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Oprava elektroinstalace na domově mládeže - II. etapa“
(SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická ČB)
Usnesení č. 219/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k
návrhu č. 329/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava elektroinstalace na domově mládeže II. etapa“ konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Oprava elektroinstalace na domově mládeže - II. etapa“:
název společnosti: TELESPOJ, s.r.o.
se sídlem: Hraniční 2253, 370 06 České Budějovice
IČO: 48202983
za cenu nejvýše přípustnou 3 564 123,16 Kč bez DPH, 4 312 589,00 Kč vč. DPH,
III. ukládá
Ing. Bc. Břetislavu Kábele, řediteli SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem
státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, IČO 60075911:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Oprava elektroinstalace na domově mládeže - II. etapa“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nákup nákladního automobilu pro dálkovou přepravu
živých ryb“ (KŠH České Budějovice)
Usnesení č. 220/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 270/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Nákup nákladního automobilu pro dálkovou přepravu živých ryb“ 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 „Nákup nákladního automobilu pro dálkovou přepravu živých
ryb“:
název společnosti: SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o.
se sídlem: Sobínská 186, 252 19 Chrášťany
IČO: 61251186
za cenu nejvýše přípustnou 2 635 200,00 Kč bez DPH, 3 188 592,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství České Budějovice, IČO 71294775:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2020 Jindřichův Hradec a Strakonice“
Usnesení č. 221/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
uvedené v přílohách č. 1–2 k návrhu č. 291/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka pneumatik
pro ZZS JčK na rok 2020 - Jindřichův Hradec a Strakonice“ 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 pro části 1–2 na akci „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2020 Jindřichův Hradec a Strakonice“:
název společnosti: ContiTrade Services s.r.o.
se sídlem: Objízdná 1628, 76502 Otrokovice – Otrokovice
IČO: 41193598
za celkovou cenu nejvýše přípustnou 420 220,00 Kč bez DPH, 508 466,2 Kč vč. DPH;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Přístřešky na mechanizaci v areálu SÚS JčK závodu
Písek“
Usnesení č. 222/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 320/RK/2020 na
plnění veřejné zakázky s názvem „Přístřešky na mechanizaci v areálu SÚS JčK Písek“, konané v režimu
veřejné zakázky malého rozsahu, za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Přístřešky na mechanizaci v areálu SÚS JčK Písek“:
název společnosti:
Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 2 399 569,61 Kč bez DPH, 2 903 479,23 Kč vč. DPH,
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Přístřešky na mechanizaci v areálu SÚS JčK Písek“.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Revitalizace gastronomického provozu SOU Lišov“
Usnesení č. 223/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 241/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 Revitalizace gastronomického provozu SOU Lišov;
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III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střednímu odbornému učilišti, Lišov, tř. 5. května 3, IČO 75050111, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi na výběr dodavatele Revitalizace gastronomického provozu SOU Lišov pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 241/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Marie Benedová, ředitelka SOU Lišov
Josef Benda, pracovník SOU Lišov
3) Jana Tobiášová, pracovnice SOU Lišov
Vlasta Hornáková, pracovnice SOU Lišov
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT
PaedDr. Jiří Moravec, OŠMT
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. Mgr. Marii Benedové, ředitelce Středního odborného učiliště, Lišov, tř. 5. května 3, IČO 75050111, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Modernizace školní kuchyně - Gymnázium Týn nad Vltavou na
p. č. st. 149 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“
Usnesení č. 224/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 256RK/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 „Modernizace školní kuchyně – Gymnázium Týn nad Vltavou na p. č. st. 149 v k. ú.
Hněvkovice u Týna nad Vltavou“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Gymnáziu, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13, IČO 60076062, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi na výběr dodavatele „Modernizace školní kuchyně – Gymnázium Týn nad Vltavou na p. č.
st. 149 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu
č. 256/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje
2) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
3) Mgr. Milan Šnorek, ředitel školy
Mgr. Ivana Hošková, učitelka školy
4) Mgr. Monika Kneslíková, zástupkyně ředitele
Jana Ratajová, ekonomka školy
5) Mgr. Lenka Fučíková, oddělení školství OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení školství OŠMT KÚ
6) Ing. Vladimír Hruška, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Mgr. Milanu Šnorkovi, řediteli Gymnázia, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13, IČO 60076062, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce vytápění Gymnázia Český Krumlov“ (Gymnázium
Český Krumlov)
Usnesení č. 225/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 297/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 vytápění Gymnázia Český Krumlov“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Gymnáziu, Český Krumlov, Chvalšinská 112, IČO 00583839, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce vytápění Gymnázia Český Krumlov“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 297/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) PaedDr. Hana Bůžková, ředitelka školy
Mgr. Petr Draslar, učitel
3) RNDr. Stanislav Waldauf, zástupce ředitelky
Mgr. Jiří Lajner, učitel
4) Mgr. Lenka Fučíková, referent OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení OŠMT KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, odd. RVZ OVZI
Ing. Petr Hrstka, odd. RVZ, OVZI,
2. PaedDr. Haně Bůžkové, ředitelce Gymnázia, Český Krumlov, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/14120 Krašlovice“
Usnesení č. 226/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 319/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Rekonstrukce silnice III/14120 Krašlovice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce silnice III/14120 Krašlovice“ 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) Martin Peták, Obec Krašlovice, zastupitel
Anna Lužná, Obec Krašlovice, zastupitel
7) František Petrášek, Obec Krašlovice, zastupitel
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Pavel Kub, Obec Krašlovice, zastupitel,
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 „Opěrná zeď na silnici III/14539 Jaronice“
Usnesení č. 227/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 325/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Opěrná zeď na silnici III/14539 Jaronice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Opěrná zeď na silnici III/14539 Jaronice“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Petr Brom, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
5) Ivana Schwarzová, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení a
předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Úprava silnic III/1228 a III/13711 ve Stádlci“
Usnesení č. 228/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 326/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Úprava silnic III/1228 a III/13711 ve Stádlci“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Úprava silnic III/1228 a III/13711 ve Stádlci“ pověřenou posouzením a
hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod Tábor, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK, závod Tábor, 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) Šárka Šulistová Hošková, DiS., SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
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Ivana Schwarzová, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
6) Ing. Milan Kelich, Městys Stádlec, starosta
Ing. Pavel Doubek, Městys Stádlec, 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 „Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty“
Usnesení č. 229/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 327/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod Tábor, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK, závod Tábor, 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) Šárka Šulistová Hošková, DiS., SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
6) Kateřina Skaláková, Město Bechyně, vedoucí odboru investic
Michal Šonka, DiS., Město Bechyně, referent odboru investic,
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 „Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny“
Usnesení č. 230/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 351/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny“ pověřenou posouzením a
hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Petr Brom, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
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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. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Martin Šulista, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení a
předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení č. 231/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost Jaroslava Froňka a žádost Václava Lískovce 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. 267/RK/20;
II. schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5651/2018 uzavřené dne 2. 5. 2018 s Jaroslavem
Froňkem, 382 32 Velešín, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Jaroslava Froňka, 382 32
Velešín na Marcelu Kolářovou, 378 42 Jarošov nad Nežárkou z důvodu změny vlastnictví předmětné
nemovitosti na základě darovací smlouvy, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 267/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6228/2018 uzavřené dne 4. 6. 2018 s Václavem
Lískovcem, 387 73 Bavorov, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Václava Lískovce,
387 73 Bavorov na Vendulu Kolouškovou, 387 73 Bavorov, z důvodu změny vlastnictví předmětné
nemovitosti na základě darovací smlouvy, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 267/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 5. 2020
K bodu: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“
Usnesení č. 232/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Vladimíra Pospíšila 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“, 1. výzva pro rok 2016, dle přílohy č. 1 k návrhu
č. 269/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“, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/4460/2016 uzavřené dne 20. 6. 2016
s Vladimírem Pospíšilem, 373 04 Chrášťany, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy
z Vladimíra Pospíšila, 373 04 Chrášťany, na Lucii Daňovou, 375 01 Týn nad Vltavou z důvodu změny
vlastnictví v předmětné nemovitosti na základě darovací smlouvy, dle přílohy č. 2 k návrhu
č. 269/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 5. 2020
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K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - schválení dotací, VII. část
Usnesení č. 233/2020/RK-93
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 517 152,- Kč dle přílohy
č. 1 k návrhu č. 277/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. 277/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 29. 12. 2023
K bodu: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o technické podpoře - VITA software
Usnesení č. 234/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o Smlouvě o technické podpoře (VITA software) č. SON/OINF/023/11 ze dne 1. 7. 2011 a dodatku
č. 1 ze dne 27. 10. 2015;
II. schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o technické podpoře (VITA software) č. SON/OINF/023/11 dle přílohy č. 1
návrhu č. 278/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
K bodu: Smlouva o užití Databáze geografických jmen ČR a Ortofota ČR
Usnesení č. 235/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o návrhu Smlouvy o užití Databáze geografických jmen ČR a Ortofota ČR;
II. schvaluje
uzavření Smlouvy o užití Databáze geografických jmen ČR a Ortofota ČR a Žádost o poskytnutí dat
č. 466384 dle příloh č. 1 a 2 návrhu č. 279/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
K bodu: Návrh dotace na pravidelnou činnost pro Českou společnost vodohospodářskou ČSSI, z.s. pro rok
2020
Usnesení č. 236/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o individuální dotaci z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje pro Českou společnost
vodohospodářskou ČSSI, z.s. ve výši 70 000,00 Kč na akci „Odborná vodohospodářská činnost“;
II. schvaluje
1.individuální dotaci z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje pro Českou společnost
vodohospodářskou ČSSI, z.s. ve výši 70 000,00 Kč na akci „Odborná vodohospodářská činnost“,
2. smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy návrhu č. 254/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
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K bodu: Úprava znění směrnice SM/5/RK
Usnesení č. 237/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
směrnici Jihočeského kraje SM/5/RK „Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení
zřizovaných Jihočeským krajem“, změnu č. 12 s účinností od 1. 4. 2020 dle důvodové zprávy a přílohy
návrhu č. 266/RK/20.
K bodu: Podání žádostí do Národního dotačního programu 21 - Centra odborné přípravy
Usnesení č. 238/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
podání žádostí vybraných středních škol zřizovaných Jihočeským krajem do Národního dotačního programu
21 – Centra odborné přípravy vyhlašovaného Ministerstvem zemědělství dle přílohy návrhu 276/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu rozvoje školství pro:
1. Střední odbornou školu veterinární, mechanizační a zahradnickou a Jazykovou školu s právem státní
jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice, IČO 60075911, ve výši
1 666 000,- Kč,
2. Vyšší odbornou školu lesnickou a Střední lesnickou školu Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55,
397 01 Písek, IČO 60869861, ve výši 1 665 000,- Kč,
3. Střední rybářskou školu a Vyšší odbornou školu vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480,
389 01 Vodňany, IČO 60650770, ve výši 1 666 000,- Kč,
4. Vyšší odbornou školu a Střední zemědělskou školu, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor,
IČO 60064781, ve výši 1 666 000,- Kč,
5. Střední školu rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688, 379 01 Třeboň, IČO
00510912, ve výši 1 666 000,- Kč;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrhu v souladu
s částí II. usnesení.
T: 16. 4. 2020
K bodu: Rozpočet školství – rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2020
Usnesení č. 239/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2020 jednotlivým školám
a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi, v rámci výkonu přenesené působnosti dané
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 268/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu vzít na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok
2020 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi Jihočeského kraje, v rámci
výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 161c
odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpisu rozpočtu přímých výdajů
regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2020 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným
krajem a obcemi Jihočeského kraje,
2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na jednání zastupitelstva kraje.
T: 16. 4. 2020
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K bodu: Potřeba finančních prostředků v roce 2020 nad rámec schválených příspěvků z FRŠ
Usnesení č. 240/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
zvýšenou potřebu finančních prostředků v roce 2020 nad rámec schválených příspěvků v rámci FRŠ pro rok
2020 ve výši 10 mil. Kč.
K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 241/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Základní uměleckou školu Vítězslava
Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II, IČO 60816821, ve výši 129 000 Kč, v souladu s důvodovou
zprávou návrhu č. 231/RK/20.
K bodu: Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele
Usnesení č. 242/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
ukládá
odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole,
Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, IČO 60064781, v celkové výši 252 816 Kč v souladu s důvodovou
zprávou návrhu č. 305/RK/20.
K bodu: Jmenování nového člena konkursních komisí
Usnesení č. 243/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. odvolává
JUDr. Josefa Knota, MBA, náměstka hejtmanky a Mgr. Jaromíra Nováka, náměstka hejtmanky, členy
konkursních komisí určených zřizovatelem dle důvodové zprávy návrhu č. 236/RK/20;
II. jmenuje
Pavla Ounického, zastupitele Jihočeského kraje, nového člena konkursních komisí dle důvodové zprávy
návrhu č. 236/RK/20.
K bodu: Jmenování nového člena školské rady za zřizovatele
Usnesení č. 244/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zánik členství Mgr. Josefa Klímy, člena školské rady za zřizovatele při Střední odborné škole strojní
a elektrotechnické, Velešín, U Hřiště 527;
II. jmenuje
Ing. Petra Vágnera členem školské rady za zřizovatele při Střední odborné škole strojní a elektrotechnické,
Velešín, U Hřiště 527.
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K bodu: Sdělení výsledku konkursního řízení a jmenování nového ředitele - Pedagogicko-psychologická
poradna, České Budějovice, Nerudova 59
Usnesení č. 245/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
výsledky konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Pedagogicko-psychologické poradny, České
Budějovice, Nerudova 59 v souladu se zápisem z konkursu;
II. jmenuje
Mgr. Pavla Váchu na vedoucí pracovní místo ředitele Pedagogicko-psychologické poradny, České
Budějovice, Nerudova 59 s účinností od 1. 5. 2020 dle důvodové zprávy návrhu č. 235/RK/20.
K bodu: Personální záležitosti školství - změna osobního příplatku
Usnesení č. 246/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu osobního příplatku ředitelce Gymnázia Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333,
IČO 60816767 s účinností od 1. 4. 2020 v souladu s čl. 3 a 4 směrnice č. SM/5/RK, změna č. 11 „Zásady
hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem“
a § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu
č. 274/RK/20.
K bodu: Podání žádosti SZeŠ Písek do dotačního programu MŽP „Přírodní zahrady“
Usnesení č. 247/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
podání žádosti Střední zemědělské školy, Písek, Čelakovského 200 do výzvy č. 7/2019 Ministerstva
životního prostředí k poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí – „Přírodní zahrady“
a následnou realizaci projektu v případě přiznání podpory dle důvodové zprávy návrhu č. 347/RK/20.
K bodu: Souhlas s přijetím finančního daru
Usnesení č. 248/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
vydává
souhlas zřizovatele s přijetím daru od města Dačice, IČO 00246476, ve výši 200 000,00 Kč pro
příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, IČO 75011191.
K bodu: Rozhodnutí jediného společníka o organizačních otázkách společnosti JIKORD s.r.o. – výroční
zpráva 2019, hospodářský výsledek 2019
Usnesení č. 249/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, v souladu s ustanovením
§ 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
I. schvaluje
1. výroční zprávu o činnosti společnosti JIKORD s.r.o. za rok 2019, uvedenou v příloze č. 1 návrhu
č. 328/RK/20,
2. výsledek hospodaření společnosti JIKORD s.r.o. za účetní období roku 2019 uvedený v příloze č. 2
návrhu č. 328/RK/20,
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II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, informovat jednatele společnosti JIKORD s.r.o. o části I. tohoto
usnesení.
T: 1. 5. 2020
K bodu: Dohoda o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do Integrovaného dopravního systému
Jihočeského kraje – IDS JK
Usnesení č. 250/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Dohodu o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do Integrovaného dopravního systému Jihočeského
kraje - IDS JK se společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, uvedenou v příloze návrhu č. 324/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit Dohodu o podmínkách integrace vlaků
dálkové dopravy do Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje – IDS JK uvedenou v části
I. usnesení k podpisu hejtmance kraje.
T: 3. 4. 2020
K bodu: Rozpočtové změny 5/20
Usnesení č. 251/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 91/R – 107/R,
2. návrh rozpočtového opatření č. 90/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření č. 90/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 91/R –
107/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtové opatření č. 90/Z zastupitelstvu kraje
k projednání.
K bodu: Informace o stavu majetku Jihočeského kraje k 31. 12. 2019
Usnesení č. 252/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o stavu majetku Jihočeského kraje k 31. 12. 2019.
K bodu: Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na dlouhodobý pronájem souboru nemovitostí Nemocnici
Dačice, a.s. a dodatku ke smlouvě o správě pronajatého majetku
Usnesení č. 253/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. SN/OHMS/003/10 ze dne 27. 1. 2010 v příloze č. 1 návrhu č.
212/RK/20;
2. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o správě pronajatého majetku č. SDO/OSVZ/003/10 ze dne 27. 1. 2010
uvedeného v příloze č. 2 návrhu č. 212/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit uzavření obou dodatků dle části I. usnesení.
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K bodu: Záměr darování pozemků městu Týn nad Vltavou
Usnesení č. 254/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr darování pozemku pozemkové parcely KN č. 269/3 a pozemku pozemkové parcely KN č. 2931
v k. ú. Týn nad Vltavou, do vlastnictví města Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, Týn nad Vltavou,
IČO 00245585,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr darování dle části I. 1. na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,
b) po zveřejnění připravit návrh na darování nemovitostí dle části I. 1. k projednání v orgánech kraje;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Koupě pozemku KN parcely č. 1252/25 v k. ú. Měšice u Tábora
Usnesení č. 255/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi nemovitosti v k. ú. Měšice u Tábora, a to spoluvlastnických podílů na pozemku KN parcele
č. 1252/25 - od paní ******, ve výši 1/3, od paní ****** ve výši 1/3 a od paní ******, ve výši 1/3, za cenu
navrženou prodávajícími, a to ve výši 12.816 Kč, do vlastnictví Jihočeského kraje dle návrhu smlouvy
v příloze č. 4 návrhu č. 246/RK/20,
b) předání uvedeného majetku dle části I. 1. a) usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Vyšší
odborné škole a Střední zemědělské škole, Tábor, Náměstí 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 koupi dle části I. usnesení zastupitelstvu
kraje k projednání.
K bodu: Koupě pozemků v k. ú. Měšice u Tábora
Usnesení č. 256/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi pozemků v k. ú. Měšice u Tábora, a to parcely KN č. 1139/2, parcely KN č. 1139/3, parcely KN
č. 1140/12, parcely KN č. 1141/5, parcely KN č. 1142/3, parcely KN č. 1142/6 a parcely KN č. 1158/8,
od paní ******, za cenu navrženou prodávající, a to ve výši 240.000 Kč, do vlastnictví Jihočeského kraje dle
návrhu smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 257/RK/20,
c) předání uvedeného majetku dle části I. 1. a) usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Vyšší
odborné škole a Střední zemědělské škole, Tábor, Náměstí 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:
c) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) usnesení,
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d) 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 koupi dle části I. usnesení zastupitelstvu
kraje k projednání.
K bodu: Souhlas s odstraněním stavby v k. ú. Tábor
Usnesení č. 257/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
odstranění stavby čp. 2572, která je součástí pozemku parcely KN č. 5739/2 v k. ú. Tábor, svěřené
k hospodaření Střední průmyslové škole strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, IČO 60061863,
2. uložit
a) Ing. Marcelovi Gausemu, řediteli Střední průmyslové školy strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670,
zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení,
b) JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek po realizaci části I. 1. usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Hvožďany u Vodňan a k. ú. Újezd u Vodňan
Usnesení č. 258/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Hvožďany u Vodňan, svěřených k hospodaření
Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 1715 podle přílohy č. 1 návrhu
č. 287/RK/20 s překročením limitu výměry o +51,2 % a ceny o +45,2 % ve prospěch kraje bez požadavku na
doplacení ceny;
2. návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Újezd u Vodňan, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 2963 podle přílohy č. 2 návrhu č. 287/RK/20
s překročením limitu ceny o -13,5 % v neprospěch 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: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Vyšetice
Usnesení č. 259/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Vyšetice, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 6 podle přílohy č. 1 návrhu č. 294/RK/20 s překročením
limitu výměry o +42,2 % a ceny o +24,1 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
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K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Netolice
Usnesení č. 260/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Netolice, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 664 podle přílohy č. 1 návrhu č. 314/RK/20 s překročením
limitu výměry +7,39 % a ceny o +6,91 % 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 č. SVB/OHMS/027/20 v k. ú. Třeboň
Usnesení č. 261/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako povinným
a společností PODA a.s., IČO 25816179, jako oprávněným na částech pozemků parc. KN č. 1697/9,
1697/13, 1701/1 a 1701/2 v rozsahu dle geometrického plánu č. 3964-432/2019 v k. ú. Třeboň dle návrhu
smlouvy č. SVB/OHMS/027/20 v příloze č. 1 návrhu č. 290/RK/20;
II. pověřuje
Ing. Aleše Vondrku, Ph.D., ředitele Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína, Třeboň,
Táboritská 688, IČO 00510912, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene dle
části I. usnesení.
K bodu: Věcné břemeno pro Nej.cz s.r.o. v k. ú. Tábor
Usnesení č. 262/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na částech pozemků parc. KN č. 3375 a 3378/1
v rozsahu cca 40 bm v k. ú. Tábor, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu uložení
podzemního vedení veřejné komunikační sítě a v právech vyplývajících ze zákona o elektronických
komunikacích č. 127/2005 Sb., ve prospěch společnosti Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov
Praha 4, PSČ 148 00, IČO 03213595, za jednorázovou úhradu 17 000 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/011/20 v příloze č. 4 návrhu č. 288/RK/20,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 288/RK/20;
II. pověřuje
Ing. Marcela Gause, ředitele Střední průmyslové školy strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670,
se sídlem Komenského 1670/4, 390 02 Tábor, IČO 60061863, kontrolou dodržování podmínek smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle části I. 2. usnesení.
K bodu: Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Smrkovice
Usnesení č. 263/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku pozemkové parc. KN
č. 901/1 v rozsahu cca 12 bm v k. ú. Smrkovice, 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
1 000 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/026/20 v příloze č. 4 návrhu č. 289/RK/20,
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3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 289/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 Jihočeský kraj v k. ú. Č. Budějovice 7 - likvidace odpadních vod
Usnesení č. 264/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na částech pozemků parc. KN č. 1294 a č. 3952/7 v rozsahu cca 139 bm v k. ú. České
Budějovice 7, ve vlastnictví České republiky – Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8,
150 00 Praha, IČO 70889953, 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 20 000 Kč bez DPH dle návrhu smlouvy č. SSB/OHMS/031/20 v příloze č. 1 návrhu
č. 357/RK/20;
II. pověřuje
JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., ředitele krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a objemu prostředků na platy těchto
zaměstnanců pro rok 2020
Usnesení č. 265/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I. stanovuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů a v návaznosti na usnesení č. 382/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019, kterým byl schválen rozpočet
Jihočeského kraje na rok 2020,
- objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu pro rok 2020 ve výši
245 271 260,- Kč
a dále v návaznosti na usnesení č. 1077/2019/RK-77 ze dne 16. 9. 2019
- od počátku roku 2020 nově počet zaměstnanců Jihočeského kraje zařazených do krajského úřadu
na 502 zaměstnanců a počet 44 zaměstnanců pro administraci evropských projektů s tím, že k datu
1. 4. 2020 dojde k poklesu počtu zaměstnanců Jihočeského kraje zařazených do krajského úřadu
na 499 zaměstnanců;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
- s účinností k 1. 1. 2020 formou organizační změny zrušit 4 dlouhodobě neobsazená pracovní místa
zaměstnanců Jihočeského kraje zařazených do krajského úřadu a dále také celkem 8 dlouhodobě
neobsazených pracovních míst zaměstnanců pro administraci evropských projektů,
- T: do 31. 3. 2020
- s účinností k 1. 4. 2020 formou organizační změny zrušit další 3 pracovní místa zaměstnanců
Jihočeského kraje zařazených do krajského úřadu,
- T: do 31. 3. 2020
- s účinností k 1. 4. 2020 formou organizační změny prodloužit u celkem 4 pracovních míst
pro administraci evropských projektů v odboru OSOV zřízených na dobu určitou do 31. 3. 2022 tuto
dobu určitou do 30. 9. 2022.
T: do 31. 3. 2020
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K bodu: Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2019
Usnesení č. 266/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2019
K bodu: Dodatky č. 9 a č. 10 ke smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací
Usnesení č. 267/2020/RK-93
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o Smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
č. SON/OINF/001/02 ze dne 30. 5. 2001 a dodatcích č. 9 a č. 10 ke Smlouvě o poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací č. SON/OINF/001/02 ze dne 30. 5. 2001;
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 9 a dodatku č. 10 ke Smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací č. SON/OINF/001/02 ze dne 30. 5. 2001 dle přílohy č. 1 a č. 2 návrhu č. 365/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

………………………………..
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