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 96. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 7. 5. 2020
Program:
1. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., dle
směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 425/2020/RK-96
2. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 426/2020/RK-96
3. Žádost Domácí péče Dačice o prominutí podmínky v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji
Usnesení 427/2020/RK-96
4. Změna č. 1 usnesení Rady Jihočeského kraje č. 393/2020/ZK-95 ve věci „Dotační programy Jihočeského
kraje pro rok 2020“
Usnesení 428/2020/RK-96
5. Individuální dotace - město Český Krumlov
Usnesení 429/2020/RK-96
6. Cena hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje
Usnesení 430/2020/RK-96
7. Informace o plnění cílů projektu se společností ASEKOL a. s. za rok 2019 a Smlouva o partnerství a
vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ na rok 2020
Usnesení 431/2020/RK-96
8. Realizace projektu „Digitalizace a optimalizace procesů krajského úřadu s využitím nástrojů pro robotizaci
procesů“
Usnesení 432/2020/RK-96
9. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - 2“ a jeho financování z rozpočtu JK
Usnesení 433/2020/RK-96
10. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce vytápění Gymnázia Český Krumlov“
(Gymnázium Český Krumlov)
Usnesení 434/2020/RK-96
11. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny“
Usnesení 435/2020/RK-96
12. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dokončení stavebních úprav DMI Táboritská 941“ (Střední
škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688)
Usnesení 436/2020/RK-96
13. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce topení a elektroinstalace v budovách školy“ (Střední
zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420)
Usnesení 437/2020/RK-96
14. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvodů a regulace topení“ (SZŠ a VOŠZ České
Budějovice)
Usnesení 438/2020/RK-96
15. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci přeshraniční
spolupráce při poskytování PNP“
Usnesení 439/2020/RK-96
16. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Bezpečnostní služby pro objekty KÚ JčK“
Usnesení 440/2020/RK-96
17. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2“
Usnesení 441/2020/RK-96
18. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Opěrná zeď podél silnice III/14415 Vlachovo Březí“
Usnesení 442/2020/RK-96
19. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském
kraji“
Usnesení 443/2020/RK-96
20. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 12221-2 před obcí Jeznice“
Usnesení 444/2020/RK-96
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21. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most přes Volyňku na silnici III/1673 za obcí Lipka“
Usnesení 445/2020/RK-96
22. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 40627-4 Mutná“
Usnesení 446/2020/RK-96
23. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1491-2 před obcí Sedlo“
Usnesení 447/2020/RK-96
24. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1349-1 Popelín“
Usnesení 448/2020/RK-96
25. Informace o schválených změnách evropských projektů k 30. 4. 2020
Usnesení 449/2020/RK-96
26. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“
Usnesení 450/2020/RK-96
27. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 451/2020/RK-96
28. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - MŠ pro
zrakově postižené, ČB
Usnesení neschváleno
29. Jmenování školské rady na další funkční období
Usnesení 452/2020/RK-96
30. Rozpočtové změny 9/20
Usnesení 453/2020/RK-96
31. Další opatření k sanaci výpadku daňových příjmů Jihočeského kraje v roce 2020
Usnesení 454/2020/RK-96
32. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 21. 5. 2020
Usnesení 455/2020/RK-96

*****
K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., dle
směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 425/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157,
o částku 600 000,00 Kč, v rámci projektu "Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth
v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.", dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů
SM/115/ZK;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův
Hradec, a.s., dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání na nejbližším
zasedání.

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení č. 426/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise per rollam při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 355/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro opatření 3.A Podpora včelařů v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č.
355/RK/20,
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2. poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro
rok 2020, v celkové výši 3 000 000 Kč dle příloh č. 2 až 7 návrhu č. 355/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: Žádost Domácí péče Dačice o prominutí podmínky v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji
Usnesení č. 427/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost příjemce dotace Domácí péče Dačice s. r. o., Svobodova 106, Dačice, IČO 28089782, o prominutí
podmínky získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru paliativní medicína nebo druhu
zdravotní služby paliativní péče dle § 5 odst. 2 písm. h), zák. č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování, forma zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí
pacienta, projektu „Mobilní hospic Dačice“, reg. č. 413-01-006/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit žádost o prominutí podmínky získání oprávnění k poskytování zdravotních
služeb v oboru paliativní medicína nebo druhu zdravotní služby paliativní péče dle § 5 odst. 2 písm. h), zák.
č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, forma zdravotní péče
poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta a tím i povinnost vrácení dotace ve výši 156 965 Kč
příjemce dotace Domácí péče Dačice s. r. o., Svobodova 106, Dačice, IČO 28089782, projektu „Mobilní
hospic Dačice“, reg. č. 413-01-006/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora paliativní
péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: nejbližší termín zasedání zastupitelstva

K bodu: Změna č. 1 usnesení Rady Jihočeského kraje č. 393/2020/ZK-95 ve věci „Dotační programy
Jihočeského kraje pro rok 2020“
Usnesení č. 428/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh upravit seznam „Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020“ dle přílohy návrhu č.
561/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. 561/RK/20 v celkové výši 275 250 000 Kč;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje

K bodu: Individuální dotace - město Český Krumlov
Usnesení č. 429/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost města Český Krumlov o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 1 návrhu č. 512/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
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1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 2 300 000 městu Český Krumlov, náměstí Svornosti 1,
381 01 Český Krumlov, IČO 00245836 na projekt „Přímá podpora města Český Krumlov na regionální rozvoj
v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO pro rok 2020 - Oprava a údržba
majetku města, který se nachází se v městské památkové rezervaci, v městské památkové zóně nebo je
kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek v ČR.“
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 512/RK/20;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh v souladu s částí II. Usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 21. 5. 2020

K bodu: Cena hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje
Usnesení č. 430/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
zápis z hlasování komise k výběru držitelů Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj
lidových tradic dle přílohy č. 2 návrhu č. 518/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit udělení Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic
Jihočeského kraje včetně finančního ocenění ve výši 10 000 Kč a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 3
návrhu č. 518/RK/2020 s paní Růženou Vincikovou, 383 01 Prachatice;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky kraje, předložit zastupitelstvu kraje k projednání část II. usnesení.
T. 21. 5. 2020

K bodu: Informace o plnění cílů projektu se společností ASEKOL a. s. za rok 2019 a Smlouva o partnerství a
vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ na rok 2020
Usnesení č. 431/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o plnění cílů projektu „Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru
použitých elektrozařízení“ č. OSON/OZZL/011/19 za rok 2019 v rozsahu přílohy č. 3 k návrhu č. 379/RK/19
na základě usnesení Rady kraje č. 353/2019/RK-64 ze dne 28. 3. 2019;
II. schvaluje
uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“
se společností ASEKOL s. r. o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČO 273 73 231 na rok
2020;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, informovat radu kraje o plnění cílů projektu za rok 2019 v termínu do
31. 5. 2021.

K bodu: Realizace projektu „Digitalizace a optimalizace procesů krajského úřadu s využitím nástrojů pro
robotizaci procesů“
Usnesení č. 432/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o možnosti realizace projektu „Digitalizace a optimalizace procesů krajského úřadu s využitím
nástrojů pro robotizaci procesů;
II. nesouhlasí
s realizací projektu Digitalizace a optimalizace procesů krajského úřadu s využitím nástrojů pro robotizaci
procesů“ (žadatel Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu)
a podání žádosti o podporu do Operačního programu Zaměstnanost (prioritní osa 4 – Efektivní veřejná
správa, číslo výzvy 03_19_109.
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K bodu: Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - 2“ a jeho financování z rozpočtu JK
Usnesení č. 433/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. tříd P 12 A - 2“ a podání žádosti o
podporu do průběžné 91. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále
jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 122 414 055,15 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši
99 999 995,15 Kč vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 40 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 39 999 998,06 Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 535/RK/20,
3. předfinancování projektu ve výši 60 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 59 999 997,09 Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 535/RK/20,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 22 414 060,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 535/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 21. 5. 2020.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce vytápění Gymnázia Český Krumlov“
(Gymnázium Český Krumlov)
Usnesení č. 434/2020/RK-96
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. 532/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce vytápění Gymnázia Český Krumlov“ konané v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce vytápění Gymnázia Český Krumlov“:
název společnosti: TO SYSTEM s.r.o.
se sídlem: V Brance 83, 261 01 Příbram
IČO: 28911822
za cenu nejvýše přípustnou 5 492 865,56 Kč bez DPH, 6 646 368,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
PaedDr. Haně Bůžkové, ředitelce Gymnázia, Český Krumlov, IČO 00583839:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce vytápění Gymnázia Český Krumlov“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny“
Usnesení č. 435/2020/RK-96
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.553/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Mosty ev. č. 157-012 a ev.
č.157-013 Trhové Sviny“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
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II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny“:
název společnosti:
STRABAG a.s.
se sídlem:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:
60838744
za cenu nejvýše přípustnou 16 848 552,07 Kč bez DPH, 20 386 748,00 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 „Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dokončení stavebních úprav DMI Táboritská 941“
(Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688)
Usnesení č. 436/2020/RK-96
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. 557/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Dokončení stavebních úprav DMI Táboritská 941“ 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 „Dokončení stavebních úprav DMI Táboritská 941“
název společnosti: JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s r.o.
se sídlem: Ostrov 38, 383 01 Prachatice
IČO: 41879236
za cenu nejvýše přípustnou 16 666 666,26 Kč bez DPH, 20 166 666,17 Kč vč. DPH,
2. příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného finančního vztahu ke zřizované organizaci
pro Střední školu rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688, IČO 510912, ve
výši 1 166 666,17 Kč;
III. ukládá
Ing. Aleši Vondrkovi, Ph. D., řediteli školy, IČO 00510912:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Dokončení stavebních úprav DMI Táboritská 941“.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce topení a elektroinstalace v budovách školy“
(Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420)
Usnesení č. 437/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 418RK/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 topení a elektroinstalace v budovách školy“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední zdravotnické školy, Písek, Národní svobody 420, IČO 00512281, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce topení a elektroinstalace v budovách školy“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 418/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) PhDr. Helena Šatrová, ředitelka školy
Václava Šašková, ekonomka školy
3) Pavel Zábranský, TDI
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Ing. Radek Altschmied, zástupce ředitelky
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, OŠMT KÚ
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ
Ing. Kateřina Cundová, OVZI KÚ,
2. PhDr. Heleně Šatrové, ředitelce školy, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k
projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvodů a regulace topení“ (SZŠ a VOŠZ České
Budějovice)
Usnesení č. 438/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 354/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 „Rekonstrukce rozvodů a regulace topení“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, České Budějovice,
Husova 3, IČO 00582239, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek na výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce rozvodů a regulace topení“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
2) PhDr. Karel Štix, ředitel školy
PaedDr. František Lonsmín, zást. ředitele školy
3) Ing. Zdeňka Novotná, OVZI
Ing. Tereza Nováková, OVZI
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT
PaedDr. Jiří Moravec, OŠMT
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. Ing. Karlu Štixovi, řediteli Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, České
Budějovice, Husova 3, IČO 00582239, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje
k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci
přeshraniční spolupráce při poskytování PNP“
Usnesení č. 439/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 886/2019/RK-72 ze dne 18. 07. 2019;
II. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek, návrhu smlouvy o dílo na dodávku a implementaci, návrhu servisní smlouvy
a dalších souvisejících dokumentů podle návrhu č. 543/RK/20 a jeho příloh č. 1 - 14;
III. schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o společnosti (společné zadávání) ze dne 7. 5. 2019 mezi
Jihomoravským krajem a Jihočeským krajem, dle přílohy č. 1 návrhu;
2. zahájení otevřeného zadávacího řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Systém sdílení
informací v akutních případech v rámci přeshraniční spolupráce při poskytování PNP“ v rámci projektu
„Gemeinsam Grenzenlos Gesund – Společně ke zdraví“, registrační číslo ATCZ22,
3. . podmínky zadávací dokumentace dle příloh č. 3 – 14,
IV. jmenuje
do komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci
přeshraniční spolupráce při poskytování PNP“ jako zástupce Jihočeského kraje:
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člen/náhradník:
Bc. Jan Pitálek, ZZS JčK / Ing. Štěpán Vondráček, OVZI;
V. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit spolupráci Jihočeského kraje na provedení
zadávacího řízení ve smyslu Smlouvy o společnosti (společné zadávání), v platném znění a předložit zprávu
radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Bezpečnostní služby pro objekty KÚ JčK“
Usnesení č. 440/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle
návrhu č. 544/RK/20 a jeho příloh č. 1 - 7;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Bezpečnostní služby
pro objekty KÚ JčK“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Bezpečnostní služby pro objekty KÚ JčK“ pověřenou všemi úkony uvedenými v
příloze č. 2 k návrhu č. 544/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky kraje
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) JUDr. Milan Kučera, Ph.D., ředitel KÚ
Ing. Ivan Pavličík, vedoucí KRED
3) Mgr. Petr Soukup, vedoucí KHEJ
Ing. Zdeňka Pandulová, KHEJ
4) Ing. Vladimír Pešek, KHEJ
Ing. Marta Spálenková, KHEJ
5) Mgr. Aleš Mik, vedoucí OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
6) Ing. Pavel Bürger, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2“
Usnesení č. 441/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu č.
529/RK/20 a jeho příloh č. 1 – 3,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace
komunikací II. třídy P12 A – část 2“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 529/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
2) Bc. Alena Frdlíková, OVZI
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Ing. Zdeňka Novotná, OVZI
3) Ing. Jitka Liláková, OVZI
Jiří Letovský, OVZI
4) Irena Štěpánková, OVZI
Ing. Vladimír Hruška, OVZI
5) Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
Petra Řimnáčová, OVZI
6) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK
Andrea Sáčková, SÚS JčK;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Opěrná zeď podél silnice III/14415 Vlachovo Březí
Usnesení č. 442/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.546/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Opěrná zeď podél silnice III/14415 Vlachovo Březí“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Opěrná zeď podél silnice III/14415 Vlachovo Březí“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod Prachatice, ředitel
Bc. Karel Plánek, SÚS JčK, závod Prachatice, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
5) Martin Šulista, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v
Jihočeském kraji“
Usnesení č. 443/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.552/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji“;
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 „Rekonstrukce propustků
pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji“ 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) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod Strakonice, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK, závod Strakonice, provoz. náměstek
d) Petr Brom, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, provoz. náměstek
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 „Most ev. č. 12221-2 před obcí Jeznice“
Usnesení č. 444/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.435/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Most ev. č. 12221-2 před obcí Jeznice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 12221-2 před obcí Jeznice“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Petr Brom, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
5) Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Martin Šulista, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most přes Volyňku na silnici III/1673 za obcí Lipka“
Usnesení č. 445/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.429/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Most přes Volyňku na silnici III/1673 za obcí Lipka“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most přes Volyňku na silnici III/1673 za obcí Lipka“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
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členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod Prachatice, ředitel
Bc. Karel Plánek, SÚS JčK, závod Prachatice, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
5) Martin Šulista, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 40627-4 Mutná“
Usnesení č. 446/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.547/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Most ev. č. 40627-4 Mutná“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 40627-4 Mutná“ pověřenou posouzením a hodnocením nabídek
v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod J. Hradec, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK, závod J. Hradec, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
5) Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
Šárka Šulistová Hošková, DiS., SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1491-2 před obcí Sedlo
Usnesení č. 447/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.548/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Most ev. č. 1491-2 před obcí Sedlo“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 1491-2 před obcí Sedlo“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
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členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod J. Hradec, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK, závod J. Hradec, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
5) Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
Šárka Šulistová Hošková, DiS., SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1349-1 Popelín“
Usnesení č. 448/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.549/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Most ev. č. 1349-1 Popelín“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 1349-1 Popelín“ pověřenou posouzením a hodnocením nabídek
v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod J. Hradec, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK, závod J. Hradec, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
5) Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
Šárka Šulistová Hošková, DiS., SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Informace o schválených změnách evropských projektů k 30. 4. 2020
Usnesení č. 449/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
změny evropských projektů uvedených v příloze č. 1 k návrhu č. 530/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o provedených změnách evropských projektů uvedených
v příloze č. 1 k návrhu č. 530/RK/20;
III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členu rady kraje, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 21. 5. 2020
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K bodu: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“
Usnesení č. 450/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Šárky Kůsové o změnu příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“, 1. výzva pro rok 2016, dle přílohy č. 1 k návrhu
č. 515/RK/20;
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji“, 1. výzva pro rok 2016, č. smlouvy SDO/OEZI/4375/2016 uzavřené dne 20. 6. 2016
s Šárkou Kůsovou, 386 01 Strakonice, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Šárky
Kůsové, 386 01 Strakonice na Evu Velíškovou, 386 01 Strakonice z důvodu změny vlastnictví předmětné
nemovitosti na základě kupní smlouvy, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 515/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 7. 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. 451/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Zdeňka Matějky a žádost Martina Macháčka 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. 516/RK/20;
II. schvaluje
1. Zdeňku Matějkovi, 370 01 Litvínovice, 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/4466/2020 ze dne 2. 3. 2020 dle přílohy
č. 2 k návrhu č. 516/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 11. 2020,
3. Martinu Macháčkovi, 373 50 Olešník, 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/4483/2020 ze dne 2. 3. 2020 dle přílohy
č. 3 k návrhu č. 516/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 11. 2020;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 7. 2020

K bodu: Jmenování školské rady na další funkční období
Usnesení č. 452/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výsledky voleb do dvou třetin školské rady při školách zřizovaných Jihočeským krajem uvedených v příloze
návrhu č. 513/RK/20, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
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II. jmenuje
třetinu školských rad za zřizovatele v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dle přílohy návrhu č. 513/RK/20.

K bodu: Rozpočtové změny 9/20
Usnesení č. 453/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočtová opatření č. 154/R – 163/R;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 154/R –
163/R.

K bodu: Další opatření k sanaci výpadku daňových příjmů Jihočeského kraje v roce 2020
Usnesení č. 454/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předpoklad výpadku daňových příjmů v roce 2020 ve výši 915 mil. Kč;
II. schvaluje
krácení příspěvku na provoz u všech příspěvkových organizací (PO) v oblasti školství o 1/12 schváleného
rozpočtu na rok 2020;
III. ukládá
uvolněným členům rady a řediteli krajského úřadu zajistit provedení opatření k sanaci výpadku daňových
příjmů:
a) převádět 90 % ušetřených prostředků z výběrových řízení při zadávání veřejných zakázek primárně ve
prospěch rozpočtové rezervy kraje,
b) u OŠMT provést do 30. 6. 2020 kontrolu zůstatků na účtech PO a kontrolu výše uspořených provozních
výdajů s případným dalším krácením příspěvků v odpovídajícím poměru, uspořené prostředky převést
ve prospěch rozpočtové rezervy kraje,
c) u OKPP zjistit dopad na hospodaření PO (především vzhledem k absenci příjmů ze vstupného),
posoudit možnosti sanace těchto výpadků, přičemž primárně bude k sanaci využito prostředků
z rezervních fondů těchto organizací, a to až do výše 90 % stavu rezervních fondů,
d) u OSOV průběžně kontrolovat stav účetnictví jednotlivých PO, pravidelně informovat vedení kraje
a OEKO o stavech na účtech jednotlivých PO a o případných problémech s financováním provozu PO,
k sanaci případných potřeb PO primárně využít krytí z rezervních fondů PO, nejpozději do 30. 6. 2020
(případně do 31. 7. 2020) zpracovat poziční zprávu o finančních potřebách na dofinancování sociálních
služeb poskytovaných krajem,
e) u OZDR průběžně kontrolovat stavy finančních prostředků na účtech jednotlivých PO, pro sanaci jejich
nedostatku použít prostředky z rezervních fondů PO, do 30. 6. 2020 připravit poziční zprávu
o předpokládaném vývoji finančního hospodaření PO s případným vyčíslením požadavků na rozpočet
kraje,
f)
u OEKO zpracovat návrh rozpočtového opatření k sanaci výpadku daňových příjmů s promítnutím
úspor výdajů dohodnutých na jednání dne 2. 4. 2020 v objemu 503,18 mil. Kč a průběžně vyhodnocovat
čerpání upraveného rozpočtu kraje,
g) u všech odborů navrhnout do 30. 5. 2020 další možné úspory, případně odklady realizací některých
akcí ve výši minimálně 80 mil. Kč.

K bodu: Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 21. 5. 2020
Usnesení č. 455/2020/RK-96
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 21. 5. 2020 v upraveném znění.
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Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

…………………………..
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