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 95. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 30. 4. 2020
Program:
1. Hospodářský výsledek Jihočeského kraje za rok 2019 pro závěrečný účet a návrh na jeho rozdělení
Usnesení 367/2020/RK-95
2. Účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2019
Usnesení 368/2020/RK-95
3. Rozpočtové změny 8/20
Usnesení 369/2020/RK-95
4. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
Usnesení 370/2020/RK-95
5. Souhlas s realizací projektu „Jedeme se učit ven“
Usnesení 371/2020/RK-95
6. Poskytnutí daru ochranných prostředků fyzickým osobám; informace o čerpání krizové rezervy
Usnesení 372/2020/RK-95
7. Návrh opětovné volby přísedící krajského soudu
Usnesení 373/2020/RK-95
8. Výsledky hospodaření Jihočeské centrály cestovního ruchu za rok 2019 a vypořádání výsledku
hospodaření
Usnesení 374/2020/RK-95
9. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví a
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019
Usnesení 375/2020/RK-95
10. Zajištění provozu výjezdové základny ZZS JčK Frymburk - žádost o souhlas s uzavřením smlouvy
Usnesení 376/2020/RK-95
11. Odměny za 2. pololetí 2019 pro ředitele příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví
Usnesení 377/2020/RK-95
12. Jmenování a odvolání členů komise Smart region Jižní Čechy
Usnesení 378/2020/RK-95
13. Most ev. č. 167-003 a 167-004 přes Vltavu ve Františkově a Most ev. č. 167-005 Františkov - prodloužení
termínu - dodatek č. 1
Usnesení 379/2020/RK-95
14. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce sportoviště pro SOŠ a Gymnázium Písek“
(SOŠ a SOU Písek)
Přerušeno
15. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
a havarijní pojištění vybraných vozidel Jihočeského kraje od 1.7.2020“
Usnesení 380/2020/RK-95
16. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka traktorové techniky pro údržbu komunikací“
Usnesení 381/2020/RK-95
17. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 9 ks kolových nakladačů“
Usnesení 382/2020/RK-95
18. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka automobilové techniky pro údržbu komunikací“
Usnesení 383/2020/RK-95
19. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Slavonice, kruhový objezd II. u nádraží ČD, směr Rakousko“
Usnesení 384/2020/RK-95
20. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Modernizace školní kuchyně - Gymnázium Týn nad Vltavou na
p. č. 149 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“
Usnesení 385/2020/RK-95
21. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava silnice III/14324 Jankov a Holašovice“
Usnesení 386/2020/RK-95
22. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Základní umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy stropu a
krovu, Kochana z Prachové 263“
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Usnesení 387/2020/RK-95
23. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce koncertního sálu“ (Jihočeská filharmonie)
Usnesení 388/2020/RK-95
24. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Výstavba haly na sůl na středisku Vyšší Brod“
Usnesení 389/2020/RK-95
25. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - schválení dotací, VIII. část
Usnesení 390/2020/RK-95
26. Ukončení příjmu žádostí v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
(kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 391/2020/RK-95
27. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 392/2020/RK-95
28. Změna č. 1 usnesení zastupitelstva č. 351/2019/ZK-24 ve věci „Dotační programy Jihočeského kraje pro
rok 2020“
Usnesení 393/2020/RK-95
29. Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020 výběr projektů
Usnesení 394/2020/RK-95
30. Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních
službách, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 395/2020/RK-95
31. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení neschváleno
32. Dotační program Jihočeské kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 2020 výběr projektů
Usnesení 396/2020/RK-95
33. Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 397/2020/RK-95
34. Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 398/2020/RK-95
35. Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva
pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 399/2020/RK-95
36. Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1.výzva pro rok
2020 - výběr projektů
Usnesení 400/2020/RK-95
37. Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce
2020, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 401/2020/RK-95
38. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro
rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 402/2020/RK-95
39. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a
sportu, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 403/2020/RK-95
40. Dotační program Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2020 - výběr projektů
Usnesení 404/2020/RK-95
41. Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro
rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 405/2020/RK-95
42. Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 406/2020/RK-95
43. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 407/2020/RK-95
44. Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok 2020 výběr projektů
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Usnesení 408/2020/RK-95
45. Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 409/2020/RK-95
46. Informace o splnění cílů projektu se společností EKO-KOM a.s. za rok 2019 a Dohoda o spolupráci na
projektu pro rok 2020
Usnesení 410/2020/RK-95
47. Výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2019 v oblasti
kultury
Usnesení 411/2020/RK-95
48. Úprava finančních vztahů mezi p. o. v oblasti kultury
Usnesení 412/2020/RK-95
49. Peněžitý dar místním akčním skupinám a Krajskému sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje
Usnesení 413/2020/RK-95
50. Dohoda o narovnání ve věci sporu z veřejnoprávní smlouvy s obcí Přechovice
Usnesení 414/2020/RK-95
51. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti školství a
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019
Usnesení 415/2020/RK-95
52. Změna v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu
Usnesení 416/2020/RK-95
53. Jmenování školské rady pro další funkční období
Usnesení 417/2020/RK-95
54. Personální záležitosti školství - návrh přiznání odměny
Usnesení 418/2020/RK-95
55. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti sociální a
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019
Usnesení 419/2020/RK-95
56. Změny plánů pořízení investic na rok 2020 příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 420/2020/RK-95
57. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za rok 2019
Usnesení 421/2020/RK-95
58. Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 – stroje a stavby aktualizace č. 2
Usnesení 422/2020/RK-95
59. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení
Usnesení 423/2020/RK-95
60. Digitální technická mapa Jihočeského kraje
Usnesení 424/2020/RK-95

*****
K bodu: Hospodářský výsledek Jihočeského kraje za rok 2019 pro závěrečný účet a návrh na jeho rozdělení
Usnesení č. 367/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vyčíslený hospodářský výsledek kraje k 31. 12. 2019 a zůstatek disponibilních zdrojů hospodářského
výsledku ve výši 521 134 605,46 Kč;
II. souhlasí
s návrhem užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2019 pro závěrečný účet
v objemu 521 134 605,46 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje.

K bodu: Účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2019
Usnesení č. 368/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, účetní
závěrky 156 příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, sestavené k 31. 12. 2019 dle příloh
č. 2 a č. 3 návrhu č. 311/RK/20;
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II. neschvaluje
v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola,
Český Krumlov, Kaplická 151, IČO 60084324, sestavenou k 31. 12. 2019, z důvodů uvedených v Zápisu
o neschválení účetní závěrky ve znění dle přílohy č. 4 návrhu č. 311/RK/20;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci náležitostí vyplývajících
z ustanovení § 21a odst. 1, 2 a 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
2. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit kontrolu na organizaci Základní škola,
Český Krumlov, Kaplická 151, IČO 60084324, s cílem zjistit aktuální stav pro možnou realizaci případných
nápravných opatření.

K bodu: Rozpočtové změny 8/20
Usnesení č. 369/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
schválení rozpočtového opatření č. 3/H hejtmankou kraje;
II. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 127/R – 153/R,
2. návrh rozpočtových opatření č. 124/Z – 126/Z;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 124/Z – 126/Z;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 127/R –
153/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtová opatření č. 124/Z – 126/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
Usnesení č. 370/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. 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 části pozemku parc. KN
č. 1817/1 v rozsahu dle geometrického plánu č. 3477-295/2020 v k. ú. České Budějovice 4 dle návrhu
smlouvy č. SVB/OHMS/061/20 v příloze č. 1 návrhu č. 490/RK/20,
2. 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 části pozemku
pozemkové parc. KN č. 544 v rozsahu dle geometrického plánu č. 71-225/2020 v k. ú. Skláře u Vimperka dle
návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/062/20 v příloze č. 4 návrhu č. 490/RK/20;
II. pověřuje
1. Ing. Břetislava Kábele, ředitele Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické
a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, IČO 60075911,
kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene dle části I. 1. usnesení,
2. Bc. Petra Stehlíka, ředitele Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, IČO 71294775, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene dle části
I. 2. usnesení.

K bodu: Souhlas s realizací projektu „Jedeme se učit ven“
Usnesení č. 371/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
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s realizací projektu „Jedeme se učit ven“ SFŽP na nemovitostech ve vlastnictví Jihočeského kraje, a to
na pozemku pozemkové parc. KN č. 243 a na pozemku stavební parc. KN č. 1489, jejíž součástí je stavba
č. p. 309, vše v k. ú. Strakonice.

K bodu: Poskytnutí daru ochranných prostředků fyzickým osobám; informace o čerpání krizové rezervy
Usnesení č. 372/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. čerpání finančních prostředků na řešení krizové situace spojené s pandemickým šířením COVID-19
z rozpočtu Jihočeského kraje k 28. 4. 2020 a
2. objednávky a smluvní vztahy uzavřené na nákup ochranných prostředků v souvislosti s vyhlášeným
nouzovým stavem k 28. 4. 2020 zadávané v režimu výjimky ze zadávání veřejných zakázek dle § 29
písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle
přílohy č. 1 návrhu č. 526/RK/20;
II. schvaluje
poskytnutí věcného daru v počtu 14 782 kusů balíčků s ochrannými prostředky v průměrné ceně jednoho
balíčku 450,- Kč fyzickým osobám, které budou distribuovány zejména prostřednictvím obcí II. a III. typu,
přičemž celková cena poskytnutých darů činí 6 651 900 Kč;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.

K bodu: Návrh opětovné volby přísedící krajského soudu
Usnesení č. 373/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
1. dopis předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, ve kterém žádá o zvážení opětovné volby
přísedící dle přílohy návrhu č. 508/RK/20;
2. návrh členky zastupitelstva kraje na zvolení Ing. Hany Vodňanské do funkce přísedící Krajského soudu
Zastupitelstvem Jihočeského kraje a předložení tohoto návrhu zastupitelstvu kraje k projednání dne 21. 5.
2020.

K bodu: Výsledky hospodaření Jihočeské centrály cestovního ruchu za rok 2019 a vypořádání výsledku
hospodaření
Usnesení č. 374/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. kladný výsledek hospodaření Jihočeské centrály cestovního ruchu – příspěvkové organizace zřízené
Jihočeským krajem, IČO 72053127, za rok 2019 ve výši 2.171,64 Kč,
2. převod kladného výsledku hospodaření (zisku) za rok 2019 do rezervního fondu.

K bodu: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019
Usnesení č. 375/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. výsledek hospodaření za rok 2019 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví dle tabulky č. 1.1 přílohy návrhu č. 476/RK/20,
2. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) za rok 2019 do peněžních fondů příspěvkových
organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví dle tabulky č. 1.2 přílohy návrhu
č. 476/RK/20.
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K bodu: Zajištění provozu výjezdové základny ZZS JčK Frymburk - žádost o souhlas s uzavřením smlouvy
Usnesení č. 376/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
s uzavřením „Smlouvy o zajištění přednemocniční neodkladné péče na výjezdové základně ZZS JčK
Frymburk“ mezi Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje, IČO 48199931, a poskytovatelem
zdravotních služeb společností TRANS HOSPITAL, s.r.o., IČO 28390954, dle přílohy návrhu č. 485/RK/20.

K bodu: Odměny za 2. pololetí 2019 pro ředitele příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v
oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 377/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
s udělením odměn za 2. pololetí 2019 pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem
v oblasti zdravotnictví ve výši dle přílohy návrhu č. 492/RK/20.

K bodu: Jmenování a odvolání členů komise Smart region Jižní Čechy
Usnesení č. 378/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. odvolává
členy komise Smart region Jižní Čechy:
1. Mgr. Tomáše Úlehlu (na vlastní žádost)
2. Ing. Michaelu Novotnou (z důvodu odchodu z funkce RIS3 manažera pro Jihočeský kraj)
3. Petra Nováka (na vlastní žádost)
II. jmenuje
členy komise Smart region Jižní Čechy:
1. Ing. Romanu Vačkářovou (Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor regionálního rozvoje, územního
plánování a stavebního řádu);
2. Ing. Hanu Pacákovou (Krajský úřad Jihočeského kraje – Odbor životního prostředí, zemědělství a
lesnictví – Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady)
3. Víta Krále – koordinátor projektu Živé Milevsko Smart Region
4. Ing. Miroslava Kotouna – nový RIS3 manažer
5. Ing. Dagmar Baumrukovou, MPA (Magistrát města České Budějovice –Odbor rozvoje a veřejných
zakázek)
6. Bohumila Roda – zástupce zastupitelského klubu Jihočeši 2012
III. pověřuje
JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit potřebné kroky k realizaci usnesení.

K bodu: Most ev. č. 167-003 a 167-004 přes Vltavu ve Františkově a Most ev. č. 167-005 Františkov prodloužení termínu - dodatek č. 1
Usnesení č. 379/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
prodloužení termínu dokončení stavby akce „Most ev. č. 167-003 a 167-004 přes Vltavu ve Františkově a
Most ev. č. 167-005 Františkov“ včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a přílohy
č. 1 návrhu č. 504/RK/20;
II. schvaluje
1. prodloužení termínu dokončení stavby o 45 dnů nad rámec doby plnění sjednané ve SOD,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744, ve znění podle přílohy č.
2 k návrhu č. 504/RK/20;
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III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744, dle bodu II. tohoto usnesení
hejtmance kraje k podpisu.
T: 15. 5. 2020

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem
vozidla a havarijní pojištění vybraných vozidel Jihočeského kraje od 1.7.2020“
Usnesení č. 380/2020/RK-95
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. 479/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní
pojištění vybraných vozidel Jihočeského kraje od 1.7.2020“ v režimu otevřeného nadlimitního řízení
za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem
vozidla a havarijní pojištění vybraných vozidel Jihočeského kraje od 1.7.2020“:
název společnosti: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
IČO: 47116617
za cenu nejvýše přípustnou 86 824 430,00 Kč,
2. uzavření pojistných smluv ve znění dle příloh č. 4 a 5 k návrhu č. 479/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění vybraných vozidel Jihočeského kraje od 1.7.2020“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka traktorové techniky pro údržbu komunikací“
Usnesení č. 381/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedený
v příloze č. 1 a 2 k návrhu č.499/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka traktorové techniky
pro údržbu komunikací“, konané v režimu otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka traktorové techniky pro údržbu komunikací“
na základě § 127 odst. 2 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., tj. zadavatel neobdržel dotaci, z níž měla být
veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, zajistit všechny
potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka traktorové techniky
pro údržbu komunikací“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 9 ks kolových nakladačů“
Usnesení č. 382/2020/RK-95
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.503/RK/20, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka 9 ks
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kolových nakladačů“, konané v režimu otevřeného řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka 9 ks kolových nakladačů“:
název společnosti:
TERRAMET, spol. s r. o.
se sídlem:
Obchodní 131, 251 01 Čestlice
IČO
41692519
za cenu nejvýše přípustnou 18 771 600,00 Kč bez DPH, 22 713 636,00 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: PEKASS, a. s.
se sídlem:
Přátelství 987/11, 104 00Praha 10 – Uhříněves
IČO
41693426
za cenu nejvýše přípustnou 19 079 000,00 Kč bez DPH, 23 085 590,00 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 „Dodávka 9 ks kolových nakladačů“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka automobilové techniky pro údržbu komunikací“
Usnesení č. 383/2020/RK-95
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.505/RK/20, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka
automobilové techniky pro údržbu komunikací“, konané v režimu otevřeného řízení za podmínek dle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka automobilové techniky pro údržbu komunikací“:
název společnosti:
KOBIT, spol. s r. o.
se sídlem:
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
IČO
44792247
za cenu nejvýše přípustnou 89 890 000,00 Kč bez DPH, 108 766 900,00 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: Unikont Group s.r.o.
se sídlem:
Služeb 609/6, Malešice, 108 00 Praha 10
IČO
41193113
za cenu nejvýše přípustnou 92 534 000,00 Kč bez DPH, 111 966 140,00 Kč vč. DPH,
b) název společnosti: SAP spol. s r.o.
se sídlem:
č. p. 24, 257 68 Snět
IČO
47543442
za cenu nejvýše přípustnou 92 790 000,00 Kč bez DPH, 112 275 900,00 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 „Dodávka automobilové techniky pro údržbu
komunikací“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Slavonice, kruhový objezd II. u nádraží ČD, směr
Rakousko“
Usnesení č. 384/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedený v příloze č. 1 k návrhu
č.509/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Slavonice, kruhový objezd II. u nádraží ČD, směr
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Rakousko“, 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 „Slavonice, kruhový objezd II. u nádraží ČD, směr Rakousko“:
název společnosti:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 11 076 098,45 Kč bez DPH, 13 402 079,12 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 „Slavonice, kruhový objezd II. u nádraží ČD, směr
Rakousko“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Modernizace školní kuchyně - Gymnázium Týn nad
Vltavou na p. č. 149 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“
Usnesení č. 385/2020/RK-95
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. 497/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Modernizace školní kuchyně – Gymnázium Týn nad Vltavou na p. č. st. 149 v k.
ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“ 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 „Modernizace školní kuchyně – Gymnázium Týn
nad Vltavou na p. č. st. 149 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“:
název společnosti: VIDOX s.r.o.
se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168
za cenu nejvýše přípustnou 8 265 455,00 Kč bez DPH, 10 001 201,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti: SNN Bechyně a.s.
se sídlem: Písecká 944, 391 65 Bechyně
IČO: 25172417
za cenu nejvýše přípustnou 8 301 141,00 Kč bez DPH, 10 044 381,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Milanu Šnorkovi, řediteli Gymnázia, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13, IČO 60076062:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na dodavatele „Modernizace školní kuchyně – Gymnázium Týn nad Vltavou
na p. č. st. 149 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava silnice III/14324 Jankov a Holašovice“
Usnesení č. 386/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 317/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 silnice III/14324
Jankov a Holašovice“;
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 „Oprava silnice III/14324
Jankov a Holašovice“ v tomto složení:
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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) Petr Brom, SÚS JčK, závod ČB, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod ČB, 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 „Základní umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy stropu a
krovu, Kochana z Prachové 263“
Usnesení č. 387/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 478/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 „Základní umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy stropu a krovu, Kochana
z Prachové 263“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Základní umělecké škole, Strakonice, Kochana z Prachové 263, IČO 60650745, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Základní umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy
stropu a krovu, Kochana z Prachové 263“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č.
478/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
2) Martina Spišská, ředitelka ZUŠ Strakonice
Vladimír Kohout, technický dozor
3) Ing. arch. Zbyněk Skala, projektant
Hana Antušová, ekonomka ZUŠ Strakonice
4) Mgr. Lenka Fučíková, oddělení školství OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, ved. odd. školství OŠMT KÚ
5) Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí odd. realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Kateřina Cundová, odd. realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Martině Spišské, ředitelce Základní umělecké školy, Strakonice, Kochana z Prachové 263, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce koncertního sálu“ (Jihočeská filharmonie)
Usnesení č. 388/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 501/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. 501/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 „Výstavba haly na sůl na středisku Vyšší Brod“
Usnesení č. 389/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.510 /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 „Výstavba haly na sůl na středisku Vyšší Brod“,
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Výstavba haly na sůl na středisku Vyšší Brod“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, náměstek PÚ
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, ved. odd. ISS
c) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, závod ČK, ředitel
Jiří Němeček, SÚS JčK závod ČK, provoz. nám.
d) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
Ing. Michaela Moučková, SÚS JčK, ref. 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: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - schválení dotací, VIII. část
Usnesení č. 390/2020/RK-95
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 932 500,- Kč dle přílohy
č. 1 k návrhu č. 434/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
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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. 434/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 29. 12. 2023

K bodu: Ukončení příjmu žádostí v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení č. 391/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
ukončení příjmu elektronických žádostí v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí
z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ k 4. 5. 2020 v 16:30 hod.,
s nejzazším termínem pro doručení listinné verze žádostí na podatelnu Jihočeského kraje do 19. 5. 2020 ve
14:00 hod.;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.
T: 19. 5. 2020

K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení č. 392/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Pavly Zajícové, žádost Jitky Schneedorferové, žádost Evy Machovcové, žádost Jany Šmídové,
žádost Josefa Machurky, žádost Jiřího Dušáka, žádost Evy Kotnourové, žádost Jana Nováka, žádost
Roberta Pevného, žádost Dagmar Šabatkové, žádost Ivana Kopřivy a žádost Jana Zimy
o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla 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 III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 475/RK/20;
II. schvaluje
1. Pavle Zajícové, 379 01 Třeboň, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 11. 2020,
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 III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4259/2020 ze dne 17. 2. 2020 dle přílohy
č. 2 k návrhu č. 475/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 11. 2020,
3. Jitce Schneedorferové, 384 22 Chlumany, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 11. 2020,
4. 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 III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4108/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy
č. 3 k návrhu č. 475/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 11. 2020,
5. Evě Machovcové, 373 71 Rudolfov, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 11. 2020,
6. 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 III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4151/2020 ze dne 2. 3. 2020 dle přílohy
č. 4 k návrhu č. 475/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 11. 2020,
7. Janě Šmídové, 384 11 Netolice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 31. 12. 2020,
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8. 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 III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4338/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy
č. 5 k návrhu č. 475/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020
9. Josefu Machurkovi, 149 00 Praha - Chodov, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 31. 12. 2020,
10. 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 III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4511/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy
č. 6 k návrhu č. 475/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020;
11. Jiřímu Dušákovi, 373 65 Neplachov, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 11. 2020,
12. 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 III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4048/2020 ze dne 2. 3. 2020 dle přílohy
č. 7 k návrhu č. 475/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 11. 2020;
13. Evě Kotnourové, 373 65 Neplachov, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 11. 2020,
14. 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 III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4490/2020 ze dne 2. 3. 2020 dle přílohy
č. 8 k návrhu č. 475/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 11. 2020;
15. Janu Novákovi, 373 33 Nové Hrady, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 11. 2020,
16. 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 III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4237/2020 ze dne 17. 2. 2020 dle přílohy
č. 9 k návrhu č. 475/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 11. 2020,
17. Robertu Pevnému, 378 42 Nová Včelnice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 11. 2020,
18. 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 III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4139/2020 ze dne 2. 3. 2020 dle přílohy
č. 10 k návrhu č. 475/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 11. 2020,
19. Dagmar Šabatkové, 374 01 Nové Hrady, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 11. 2020,
20. 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 III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4248/2020 ze dne 17. 2. 2020 dle přílohy
č. 11 k návrhu č. 475/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 11. 2020,
21. Ivanu Kopřivovi, 373 41 Hluboká nad Vltavou, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 11. 2020,
22. 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 III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4487/2020 ze dne 2. 3. 2020 dle přílohy
č. 12 k návrhu č. 475/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 11. 2020,
23. Janu Zimovi, 370 01 České Budějovice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 11. 2020,
24. 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 III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4335/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy
č. 13 k návrhu č. 475/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 11. 2020;
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III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 6. 2020

K bodu: Změna č. 1 usnesení zastupitelstva č. 351/2019/ZK-24 ve věci „Dotační programy Jihočeského kraje
pro rok 2020“
Usnesení č. 393/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
návrh upravit seznam „Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020“ dle přílohy návrhu č.
337/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu usnesení č. 351/2019/ZK-24 ze dne 31. 10. 2019 ve věci „Dotační
programy Jihočeského kraje pro rok 2020“, část II. schvaluje tak, že schvaluje Dotační programy
Jihočeského kraje pro rok 2020 dle přílohy návrhu č. 337/RK/20 v celkové výši 277 750 000;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2020 - výběr projektů
Usnesení č. 394/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 201/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 3 135 500 Kč dle příloh návrhu č.
201/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o
sociálních službách, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení č. 395/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2020, dle
přílohy č. 1 návrhu č. 258/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši
6 186 715 Kč dle příloh návrhu č. 258/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje

K bodu: Dotační program Jihočeské kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 2020
- výběr projektů
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Usnesení č. 396/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č.259/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 700 000 Kč dle příloh návrhu
č. 259/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení č. 397/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 204/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 1 500 000 Kč, dle příloh návrhu č. 204/RK/20
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení č. 398/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokoly z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2020, dle příloh č. 1 a 2 návrhu č. 203/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní
dědictví, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 10 000 000 Kč a náhradní projekty v celkové výši 1 330 000
Kč dle příloh návrhu č. 203/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1.
výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení č. 399/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 330/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. navýšení alokace Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, 1. výzva pro rok 2020, na výši 36 200 000 Kč, a to o prostředky z rezervy kraje OEKO ve výši
3 200 000 Kč,
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2. poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 36 200 000 Kč dle příloh návrhu
č. 330/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1.výzva pro
rok 2020 - výběr projektů
Usnesení č. 400/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z hlasování hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č.
286/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav
a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 33 000 000 Kč dle příloh návrhu č.
286/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce
2020, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení č. 401/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2020, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1
návrhu č. 292/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2020, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 6 000 000
Kč dle příloh návrhu č. 292/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1.
výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení č. 402/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č.
293/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020 v celkové výši 1 430 239 dle příloh
návrhu č. 293/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
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T: nejbližší jednání zastupitelstva kraje

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy,
mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení č. 403/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2020, dle
přílohy č. 1 návrhu č. 185/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Dotace na
reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši
3 000 000 Kč, 13 náhradních projektů ve výši 352 000 Kč dle příloh návrhu č. 185/RK/20 a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro
rok 2020 - výběr projektů
Usnesení č. 404/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 200/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 4 000 000 dle příloh návrhu
č. 200/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání
T: nejbližší zasedání zastupitelstva

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva
pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení č. 405/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 184/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce
s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 6 000 000 Kč, 9 náhradních
projektů ve výši 556 000 Kč dle příloh návrhu č. 184/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení č. 406/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise per rollam při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok
2020, dle přílohy č. 1 návrhu číslo 298/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční
dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020, v celkové
výši 26 797 000 Kč dle příloh návrhu číslo 298/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení č. 407/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru projektů v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 275/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
sportu, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 35 000 000 Kč a 22 náhradních projektů ve výši 5 890 000 Kč
dle příloh návrhu č. 275/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok
2020 - výběr projekt
Usnesení č. 408/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru projektů v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 487/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 3 500 000 Kč. dle příloh návrhu
č. 487/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení č. 409/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokoly z jednání hodnotících komisích při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2020, dle příloh č. 1 a 2 návrhu č. 208/RK/20;
II. doporučuje
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zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
kultury, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 10 000 000 Kč a 21 náhradních projektů v částce 450 000 Kč
dle příloh návrhu č. 208/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstva kraje k projednání.
T: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje

K bodu: Informace o splnění cílů projektu se společností EKO-KOM a.s. za rok 2019 a Dohoda o spolupráci
na projektu pro rok 2020
Usnesení č. 410/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o splnění cílů projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění recyklace využitelných složek
komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Jihočeském kraji“ dle Dohody o spolupráci č.
OSON/OZZL/028/19 v rozsahu přílohy č. 1 k návrhu č. 623/RK/19 na základě usnesení rady kraje č.
567/2019/RK-67 ze dne 9. 5. 2019;
II. schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění recyklace
využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Jihočeském kraji“ včetně přílohy č.1,
která tvoří přílohu návrhu č. 500/RK/20, se společností EKO-KOM a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha
4, IČO 251 34 701;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, informovat radu kraje o plnění cílů projektu za rok 2020 v termínu
do 31. 5. 2021.

K bodu: Výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2019 v oblasti
kultury
Usnesení č. 411/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2019 v oblasti
kultury dle tabulky č. 1.1 přílohy návrhu č. 436/RK/20,
2. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) za rok 2019 do peněžních fondů příspěvkových
organizací dle tabulky č. 1.2 přílohy návrhu č. 436/RK/20,
3. použití rezervního fondu k posílení investičního fondu v roce 2020 dle tabulky č. 2.3 přílohy návrhu č.
436/RK/20.

K bodu: Úprava finančních vztahů mezi p. o. v oblasti kultury
Usnesení č. 412/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. pro příspěvkovou organizaci Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 1, 370 01 České
Budějovice, IČO 00073539, snížení investičního příspěvku na rok 2020 o částku 4 000 tis. Kč, tj. na
celkovou částku 14 550 tis. Kč,
2. pro příspěvkovou organizaci Jihočeská filharmonie, Kněžská 6, 370 21 České Budějovice, IČO 00396036,
navýšení investičního příspěvku na rok 2020 o částku 4 000 tis. Kč, tj. na celkovou částku 34 000 tis. Kč;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I.
tohoto usnesení.
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K bodu: Peněžitý dar místním akčním skupinám a Krajskému sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje
Usnesení č. 413/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí peněžitých darů v celkové výši 5 000 000 Kč jednotlivým místním akčním skupinám působícím
na území Jihočeského kraje a Krajskému sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje:
MAS VLTAVA, z.s.

IČO 26663414

290 000 Kč

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

IČO 26083426

305 000 Kč

Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

IČO 26098296

305 000 Kč

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.

IČO 26081822

305 000 Kč

MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.

IČO 27047792

305 000 Kč

Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.

IČO 26998807

305 000 Kč

MAS Strakonicko, z.s.

IČO 26660121

305 000 Kč

MAS Lužnice, z.s.

IČO 26677849

290 000 Kč

MAS Vodňanská ryba, z. s.

IČO 26663996

305 000 Kč

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.

IČO 26080575

290 000 Kč

MAS Krajina srdce, z. s.

IČO 26663503

305 000 Kč

MAS Rozkvět, z. s.

IČO 26658691

290 000 Kč

MAS Sdružení Růže z. s.

IČO 26656906

305 000 Kč

MAS Česká Kanada o.p.s.

IČO 28158717

305 000 Kč

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

IČO 26075679

305 000 Kč

MAS Šumavsko, z. s.

IČO 26663091

305 000 Kč

Místní akční skupina Jemnicko, o. p. s.
Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje

IČO 26943573
IČO 72535369

10 000 Kč
170 000 Kč

2. uzavření darovacích smluv podle návrhu vzorové darovací smlouvy dle přílohy č. 2 návrhu č. 480/RK/20;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh na poskytnutí darů a návrh vzorové darovací smlouvy
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 21. 5. 2020

K bodu: Dohoda o narovnání ve věci sporu z veřejnoprávní smlouvy s obcí Přechovice
Usnesení č. 414/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
stav řízení ve sporu z veřejnoprávní smlouvy mezi Jihočeským krajem a obcí Přechovice vedený před
Ministerstvem financí ČR pod sp. zn. MF-774/2020/1203;
II. schvaluje
dohodu o narovnání s obcí Přechovice dle přílohy č. 1 návrhu č. 493/20/RK;
III. pověřuje
Pavla Hrocha, náměstka hejtmanky, k podpisu dohody o narovnání s obcí Přechovice.
T: 21. 5. 2020

K bodu: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti školství a
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019
Usnesení č. 415/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
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1. výsledky hospodaření 124 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2019 v oblasti
školství dle tabulky 1.1a přílohy návrhu č. 486/RK/20,
2. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) za rok 2019 do peněžních fondů příspěvkových
organizací dle tabulky 1.2 přílohy návrhu č. 486/RK/20;
II. neschvaluje
výsledek hospodaření za rok 2019 Základní školy, Český Krumlov, Kaplická 151, IČO 60084324,
příspěvkové organizace zřízené Jihočeským krajem v oblasti školství dle tabulky č. 1.1b přílohy návrhu
č. 486/RK/20.

K bodu: Změna v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu
Usnesení č. 416/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
posouzení a vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
k návrhům na změny v rejstříku škol a školských zařízení dle § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění předložené v mimořádném termínu;
II. schvaluje
změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu k 1. 9. 2020 dle § 145 odst. 1
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění, na základě žádostí právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení,
jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj:
1. Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40, IČO 60084413
−
snížení kapacity dětského domova ze stávajících 64 na 58 lůžek
2. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421, IČO
12907731
−
snížení kapacity domova mládeže ze stávajících 483 na 301 lůžek
3. Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor,
Bydlinského 2474, IČO 75050099
−
snížení kapacity domova mládeže ze stávajících 280 na 110 lůžek
4. Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474, IČO 00476919
−
snížení kapacity domova mládeže ze stávajících 207 na 120 lůžek
5. Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, IČO 60061863,
−
snížení kapacity domova mládeže ze stávajících 239 na 205 lůžek;
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: 31. 8. 2020

K bodu: Jmenování školské rady pro další funkční období
Usnesení č. 417/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
výsledky voleb do dvou třetin školské rady Základní školy při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160
zřizované Jihočeským krajem v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
II. jmenuje
Ing. Andreu Ruckou členem školské rady za zřizovatele Základní školy při Dětské psychiatrické nemocnici,
Opařany 160 v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

K bodu: Personální záležitosti školství - návrh přiznání odměny
Usnesení č. 418/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
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odměnu k životnímu jubileu řediteli Gymnázia, Dačice, Boženy Němcové 213, IČO 60816929 v souladu
s § 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění a čl. 7 odst. 5 směrnice
SM/5/RK, změna č. 12 „Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Jihočeským krajem“ dle důvodové zprávy návrhu č. 472/RK/20.

K bodu: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti sociální a
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019
Usnesení č. 419/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. výsledek hospodaření za rok 2019 u 16 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
sociální dle tabulky č. 1.1 přílohy návrhu č. 474/RK/20,
2. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) za rok 2019 do peněžních fondů příspěvkových
organizací dle tabulky č. 1.2a přílohy návrhu č. 474/RK/20.

K bodu: Změny plánů pořízení investic na rok 2020 příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 420/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2020 schváleného usnesením č. 60/2020/RK-89 ze dne
30. 1. 2020 Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek, Osek 1, 386 01 Strakonice, IČO 70871795
dle přílohy č. 2 návrhu č. 482/RK/20.

K bodu: Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za rok
2019
Usnesení č. 421/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za rok 2019 dle
tabulky č. 1.1 uvedené v důvodové zprávě návrhu č. 488/RK/20,
2. rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření (zisku) za rok 2019 do peněžních fondů
příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje dle tabulky č. 1.2 uvedené v důvodové
zprávě návrhu č. 488/RK/20.

K bodu: Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 – stroje a stavby aktualizace č. 2
Usnesení č. 422/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh „Plánu reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 – stroje a stavby –
aktualizace č. 2“ ve výši nákladů 218 192 000 Kč vč. DPH, uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 502/RK/20;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, realizovat „Plán reprodukce majetku
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 – stroje a stavby – aktualizace č. 2“.

K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení
Usnesení č. 423/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
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převzetí stavebních objektů SO 120 – Silnice III/1399 a SO 193 – Trvalé dopravní značení – silnice III. třídy
vybudovaných v rámci stavby „I/20 Blatná – odstranění závad, Sladovna“ včetně všech součástí
a příslušenství a včetně zastavěných pozemků na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby
od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390,
za podmínky, že do doby uzavření vlastní dohody bude z důvodu veřejného zájmu zajišťovat pro investora
běžnou údržbu stavby bezúplatně Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, kdy v této době odpovídá
investor za škody způsobené dopravně technickým nebo stavebním stavem díla jako jeho vlastník,
s výjimkou případných škod způsobených v souvislosti s údržbou Správy a údržby silnic Jihočeského kraje;
2. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. záměr prodeje
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1784/2 o výměře 24 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 320 – 27/2019 ze dne 24. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1784, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 626 pro obec Kájov a k. ú.
Novosedly u Kájova nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem a náklady spojené s prodejem
nemovitosti, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující,
2. záměr darování
a)
části stavby silnice III/02022 v délce 24 m v km 0,926 – 0,950 v k. ú. Pamětice u Drhovle Obci Drhovle,
IČO 249645, za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu
jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2779/9 o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 586 – 830/2019 ze dne 10. 12. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2779/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 235 pro obec
České Budějovice a k. ú. Třebotovice, ČR – Lesům České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové 5008 Hradec Králové, IČO 42196451, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí ČR – Lesy České republiky, s. p.,
3. záměr vzájemného darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 860/2 o výměře 129 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
č. 868 o výměře 80 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 876 o výměře 136 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 77 pro obec Vacov a k. ú. Nespice v dosavadním vlastnictví Jihočeského
kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 826/3 o výměře 1029 m 2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Vacov a k. ú. Nespice v dosavadním vlastnictví Obce
Vacov, IČO 250783, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1141/34 o výměře 10 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 40 pro obec Drhovle a k. ú. Pamětice u Drhovle, dílu „c“ o výměře 33 m 2
a dílu „e“ o výměře 6 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 403 – 18/2020 ze dne 16. 3. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1129/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 40 pro obec Drhovle a k. ú. Pamětice u Drhovle v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1141/29 o výměře 614 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Drhovle a k. ú. Pamětice u Drhovle, č. 1141/36
o výměře 92 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 403 – 18/2020 ze dne
16. 3. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1141/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec Drhovle a k. ú. Pamětice u Drhovle, díl „b“ o výměře 32 m2, oddělený
na základě geometrického plánu č. 403 – 18/2020 ze dne 16. 3. 2020 z pozemkové parcely katastru
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nemovitostí č. 1129/27, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec
Drhovle a k. ú. Pamětice u Drhovle a č. 1141/16 o výměře 188 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou
na základě geometrického plánu č. 403 – 18/2020 ze dne 16. 3. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1141/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec
Drhovle a k. ú. Pamětice u Drhovle v dosavadním vlastnictví Obce Drhovle, IČO 249645, kdy náklady
na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2779/6 o výměře 228 m2, ostatní plocha, silnice a č. 2779/8
o výměře 15 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 586 – 830/2019
ze dne 10. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2779/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 235 pro obec České Budějovice a k. ú. Třebotovice v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 2779/7 o výměře 4 m2, ostatní
plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 586 – 830/2019 ze dne 10. 12. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2779/4, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 1 pro obec České Budějovice a k. ú. Třebotovice v dosavadním vlastnictví Statutárního města České
Budějovice, IČO 244732, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své
investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
obě smluvní strany solidárně,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3123/3 o výměře 82 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 3123/4 o výměře 52 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 3123/5 o výměře 375 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 3123/6 o výměře 345 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3123/7 o výměře 58 m2,
ostatní plocha, zeleň, č. 3123/9 o výměře 132 m2, ostatní plocha, zeleň, č. 3123/10 o výměře 60 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 3151/4 o výměře 284 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3151/5
o výměře 225 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3151/6 o výměře 263 m2, ostatní plocha, zeleň,
č. 3151/7 o výměře 67 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3151/8 o výměře 41 m 2, ostatní plocha, jiná
plocha, č. 3151/9 o výměře 42 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3151/10 o výměře 336 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 3151/11 o výměře 58 m2, ostatní plocha, zeleň, č. 3151/12 o výměře 420 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3151/13 o výměře 489 m2, ostatní plocha, zeleň, č. 3152/18 o výměře
35 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 3152/19 o výměře 23 m2, ostatní plocha, zeleň, č. 3152/20 o výměře
405 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3152/25 o výměře 125 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 3152/28 o výměře 14 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 3296/18 o výměře 149 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 982 pro obec a k. ú. Planá nad Lužnicí
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3152/11 o výměře
83 m2, ostatní plocha, silnice a č. 3152/17 o výměře 34 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Planá nad Lužnicí v dosavadním vlastnictví Města Planá nad Lužnicí,
IČO 252654, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
obě smluvní strany solidárně,
e)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1480/256 o výměře 13 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1989/2 o výměře 17 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2031/3 o výměře 78 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 2070/3 o výměře 29 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2101/2 o výměře 313 m2, ostatní plocha,
manipulační plocha, č. 2101/3 o výměře 20 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2101/4 o výměře 58 m2, ostatní
plocha, silnice, č. 2101/5 o výměře 47 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2101/6 o výměře 200 m2, ostatní plocha,
silnice, č. 2103 o výměře 761 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 47
pro obec a k. ú. Bechyně, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1990/23 o výměře 6 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 1740 – 38/2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1990/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 47 pro obec
a k. ú. Bechyně a dílu „d“ o výměře 13 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 1740 – 38/2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1990/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
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vlastnictví č. 47 pro obec a k. ú. Bechyně v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1990/8 o výměře 448 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1990/9 o výměře
27 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1990/10 o výměře 1120 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 1990/11 o výměře 69 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2069 o výměře 9149 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 2032/1 o výměře 7220 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2032/7 o výměře 104 m 2,
ostatní plocha, silnice, č. 2032/6 o výměře 509 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001
pro obec a k. ú. Bechyně, díl „a“ o výměře 64 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 1740 –
38/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1990/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Bechyně, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1990/3
o výměře 2349 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1990/22 o výměře 3100 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 1679 – 95/2017 ze dne 18. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1990/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
a k. ú. Bechyně, díl „a“ o výměře 16505 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 1678 – 94/2017
ze dne 24. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1990/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Bechyně, díl „e“ o výměře 23 m2, oddělený na základě
geometrického plánu č. 1678 – 94/2017 ze dne 24. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2032/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Bechyně,
díl „f“ o výměře 87 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 1678 – 94/2017 ze dne 24. 10. 2017
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 867/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Bechyně a díl „g“ o výměře 109 m 2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 1678 – 94/2017 ze dne 24. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2062, ostatní
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Bechyně v dosavadním
vlastnictví Města Bechyně, IČO 252069, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský
kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
4. záměr směny
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 549/14 o výměře 121 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 129 pro obec Opařany a k. ú. Skrýchov u Opařan v dosavadním vlastnictví Jihočeského
kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 579 o výměře 8 m2, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 44 pro obec Opařany a k. ú. Skrýchov u Opařan v dosavadním podílovém
spoluvlastnictví ****** (ideální 1/2) a ****** (ideální 1/2), kdy ****** a ****** uhradí Jihočeskému kraji doplatek
kupní ceny ve výši 1 446,40 Kč, náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí obě smluvní strany
solidárně, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který
směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
5. přijetí daru
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1075/10 o výměře 10 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 124 – 34/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1075/5,
ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Zahorčice a k. ú. Zahorčice
u Volyně od Obce Zahorčice, IČO 667951, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil
Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Jihočeský kraj,
6. bezúplatný převod
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 803/20 o výměře 214 m2, ostatní plocha, silnice, č. 814/26
o výměře 4330 m2, ostatní plocha, silnice, č. 814/35 o výměře 19 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Bednáreček, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 803/22 o výměře 335 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu
č. 277 – 41/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 803/22, ostatní plocha, silnice, která je
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zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Bednáreček, ideální 1/2 pozemkových parcel
katastru nemovitostí č. 803/16 o výměře 355 m2, ostatní plocha, silnice a č. 80326 o výměře 97 m2, ostatní
plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 194 pro obec a k. ú. Bednáreček, pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1052/4 o výměře 30 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě
geometrického plánu č. 124 – 34/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1052/3, ostatní plocha,
neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Zahorčice a k. ú. Zahorčice u Volyně z vlastnictví
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2,
IČO 69797111, do vlastnictví Jihočeského kraje,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 248/15 o výměře 17 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 586 – 830/2019 ze dne 10. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 248/1, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3 pro obec České Budějovice
a k. ú. Třebotovice z vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový
Hradec Králové 5008 Hradec Králové, IČO 42196451, do vlastnictví Jihočeského kraje,
7. změnu
usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 38/2020/ZK – 26 ze dne 20. 2. 2020, kdy se text v části I. 3. j)
ruší a nahrazuje textem „vzájemné darování pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2740/33 o výměře
109 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2740/34 o výměře 427 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2740/51 o výměře
233 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2745/2 o výměře 374 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2745/3
o výměře 29 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2745/4 o výměře 202 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2745/5
o výměře 204 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2745/9 o výměře 11 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2745/10
o výměře 13 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2745/11 o výměře 12 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 2745/13 o výměře 26 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2745/14 o výměře 38 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 2745/15 o výměře 531 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2745/16 o výměře
312 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2746/3 o výměře 242 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 2762/119 o výměře 881 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2766/8o výměře 107 m 2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 2766/9 o výměře 332 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 309 pro obec a k. ú. Dolní Bukovsko, pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 180/5 o výměře 39 m2, trvalý travní porost a č. 454/19 o výměře 39 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 309 pro obec Dolní Bukovsko a k. ú. Sedlíkovice
u Dolního Bukovska, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 476/7 o výměře 340 m2, ostatní plocha,
neplodná půda, č. 994/63 o výměře 119 m2, ostatní plocha, neplodná půda, č. 994/80 o výměře 11 m 2,
ostatní plocha, jiná plocha, č. 1036/11 o výměře 38 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1046/17
o výměře 85 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 392 pro obec Dolní
Bukovsko a k. ú. Popovice u Dolního Bukovska a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 219/23
o výměře 556 m2, orná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 253 pro obec Dolní Bukovsko
a k. ú. Bzí u Dolního Bukovska v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2740/25 o výměře 1938 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2740/26 o výměře 1303 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 2740/27 o výměře 543 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2740/30 o výměře
2488 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2740/31 o výměře 2839 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2740/39 o výměře
662 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2745/8 o výměře 3 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2746/4 o výměře 26 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 2746/5 o výměře 145 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2746/6 o výměře 395 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 2751/2 o výměře 152 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2751/3 o výměře 218 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 2751/9 o výměře 1905 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2751/11 o výměře 8067 m 2,
ostatní plocha, silnice, č. 2751/12 o výměře 17 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2751/13 o výměře 57 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 2754/52 o výměře 23 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2754/121 o výměře 12 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 2762/61 o výměře 19 m2, ostatní plocha, silnice a č. 2762/113 o výměře 37 m2,
ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dolní Bukovsko, ideální 1/2
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2754/3 o výměře 33 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 790 pro obec a k. ú. Dolní Bukovsko, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 455/7
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o výměře 801 m2, ostatní plocha, silnice a č. 465/2 o výměře 239 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Dolní Bukovsko a k. ú. Sedlíkovice u Dolního Bukovska,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1596/8 o výměře 5 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1596/31
o výměře 118 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Dolní
Bukovsko a k. ú. Bzí u Dolního Bukovska, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1047/1 o výměře
114 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1047/2 o výměře 20 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec Dolní Bukovsko a k. ú. Popovice u Dolního Bukovska, pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1169/1 o výměře 148 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1169/2 o výměře 190 m2, ostatní
plocha, silnice, č. 1169/5 o výměře 511 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1169/28 o výměře 1178 m2, ostatní
plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Dolní Bukovsko a k. ú. Pelejovice
a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1276/1 o výměře 59 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1288/1
o výměře 81 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Dolní
Bukovsko a k. ú. Horní Bukovsko v dosavadním vlastnictví Městyse Dolní Bukovsko, IČO 244791,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části II. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.

K bodu: Digitální technická mapa Jihočeského kraje
Usnesení č. 424/2020/RK-95
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o:
1. účinnosti zákona č. 47/2020 Sb., který mimo jiné ukládá krajům ČR povinnost v rámci přeneseného
výkonu státní správy založit a vést nejpozději k datu 30. 6. 2023 digitální technickou mapu pro území
Jihočeského kraje (DTM kraje) a nutnosti zajistit nejpozději od 1. 7. 2023 dlouhodobě provoz DTM kraje;
2. vyhlášení a parametrech Výzvy III programu podpory vysokorychlostního internetu – aktivita „Vznik
a rozvoj digitálních technických map krajů“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost 2014–2020 (OP PIK);
II. souhlasí
1. s přípravou a zpracováním analýzy rozsahu pořízení dat, studie proveditelnosti a projektové žádosti,
případně dalších dokumentů a podkladů nezbytných pro založení, vedení a provoz DTM kraje, které budou
využitelné jak pro případ založení, vedení a provozu DTM kraje prostřednictvím individuálního projektu kraje
v rámci vyhlášené výzvy OP PIK, tak v případě založení, vedení a provozu DTM kraje s využitím finančních
prostředků pouze z rozpočtu Jihočeského kraje;
2. s případnou spoluprací Jihočeského kraje s Ústeckým krajem, jako koordinátorem při definování
parametrů informačního systému DTM kraje, případně s krajem Vysočina, Ústeckým, Pardubickým
a možnými dalšími kraji;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o:
1. účinnosti zákona č. 47/2020 Sb., který mimo jiné ukládá krajům ČR povinnost v rámci přeneseného
výkonu státní správy založit a vést nejpozději k datu 30. 6. 2023 digitální technickou mapu pro území
Jihočeského kraje (DTM kraje) a nutnosti zajistit nejpozději od 1. 7. 2023 dlouhodobě provoz DTM kraje;
2. vyhlášení a parametrech Výzvy III programu podpory vysokorychlostního internetu – aktivita „Vznik
a rozvoj digitálních technických map krajů“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost 2014–2020 (OP PIK);
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. tohoto usnesení;
2. Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, uvolněnému členu rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje informaci o:
a) účinnosti zákona č. 47/2020 Sb., který mimo jiné ukládá krajům ČR povinnost v rámci přeneseného
výkonu státní správy založit a vést nejpozději k datu 30. 6. 2023 digitální technickou mapu pro území
Jihočeského kraje (DTM kraje) a nutnosti zajistit nejpozději od 1. 7. 2023 dlouhodobě provoz DTM kraje;
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b) vyhlášení a parametrech Výzvy III programu podpory vysokorychlostního internetu – aktivita „Vznik
a rozvoj digitálních technických map krajů“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost 2014–2020 (OP PIK).
T: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

………………………………….
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