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 99. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 11. 6. 2020
Program:
1. Poskytnutí individuální dotace městu Vlachovo Březí na řešení následků živelní pohromy
Usnesení 586/2020/RK-99
2. Poskytnutí peněžitého daru na výrobu 3D štítů
Usnesení 587/2020/RK-99
3. Uzavření smlouvy o spolupráci při provádění prostorové dezinfekce v případě lokálního výskytu nákazy
COVID-19 na území Jihočeského kraje
Usnesení 588/2020/RK-99
4. Personální záležitosti JCCR p. o. - odměna ředitele za I. pololetí 2020
Usnesení 589/2020/RK-99
5. Individuální dotace na ztrátu z činnosti JVTP, a.s.
Usnesení 590/2020/RK-99
6. Individuální dotace na zajištění programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského
vědeckotechnického parku, a.s. na rok 2020/2021
Usnesení 591/2020/RK-99
7. Individuální dotace Energy Centre České Budějovice, z.s. pro rok 2020
Usnesení 592/2020/RK-99
8. Memorandum o spolupráci Jihočeského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje a Hlavního města
Prahy při zajištění dopravní obslužnosti
Usnesení 593/2020/RK-99
9. Realizace projektu „Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa“ – z měna financování z rozpočtu
Jihočeského kraje
Usnesení 594/2020/RK-99
10. „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická“ dodatek č. 2, méněpráce a vícepráce
Usnesení 595/2020/RK-99
11. Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2-méněpráce a vícepráce-dodatek č. 4
Usnesení 596/2020/RK-99
12. „Most ev.č. 1721 - 2 Katovice Liboč“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 1
Přerušeno
13. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce koncertního sálu“ (Jihočeská filharmonie)
Usnesení 597/2020/RK-99
14. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách –
areál letiště České Budějovice k.ú. Planá u Českých Budějovic“
Usnesení 598/2020/RK-99
15. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvodů a regulace topení“ (SZŠ a VOŠZ
České Budějovice)
Usnesení 599/2020/RK-99
16. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy (P11) B“
Usnesení 600/2020/RK-99
17. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1721-5 u bažantnice za Strakonicemi“
Usnesení 601/2020/RK-99
18. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny – vybavení interiéru“
Usnesení 602/2020/RK-99
19. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce topení a elektroinstalace v budovách školy“
(Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420)
Usnesení 603/2020/RK-99
20. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Základní umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy stropu
a krovu, Kochana z Prachové 263“
Usnesení 604/2020/RK-99
21. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy a udržovací práce – snížení energetické
náročnosti budov SUPŠ sv. Anežky České na Tavírně v Českém Krumlově“
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Usnesení 605/2020/RK-99
22. Zadávací řízení – veřejná zakázka „SOU Lišov Rekonstrukce kanalizace“
Usnesení 606/2020/RK-99
23. Zadávací řízení - veřejná zakázka „EPS SOŠ SE Velešín - I. etapa - Ústředna EPS a Systém generálního
klíče“
Usnesení 607/2020/RK-99
24. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Digitální technologie ve výuce cizích jazyků“ a „ICT a digitální výuka“
(Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23)
Usnesení 608/2020/RK-99
25. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce tepelného hospodářství“ (Domov PETRA Mačkov)
Usnesení 609/2020/RK-99
26. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Opěrná zeď III/00435 Výškovice“
Usnesení 610/2020/RK-99
27. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let“
Usnesení 611/2020/RK-99
28. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Propustek na silnici III/1411 Temelín - Všemyslice“
Usnesení 612/2020/RK-99
29. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Propustek na silnici III/15428 za obcí Jílovice“
Usnesení 613/2020/RK-99
30. Dodatky ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem, uzavřeným v rámci projektu Implementace
Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367, OP VVV
Usnesení 614/2020/RK-99
31. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 615/2020/RK-99
32. Realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, jeho kofinancování a
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 616/2020/RK-99
33. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - schválení zásobníku žádostí, I. část
Usnesení 617/2020/RK-99
34. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - neschválení dotací
Usnesení 618/2020/RK-99
35. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení 619/2020/RK-99
36. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje, 2. část
Usnesení 620/2020/RK-99
37. Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce
2020, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 621/2020/RK-99
38. Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 622/2020/RK-99
39. Dotační program Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 623/2020/RK-99
40. Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 624/2020/RK-99
41. Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 625/2020/RK-99
42. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu,
1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 626/2020/RK-99
43. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 627/2020/RK-99
44. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro
rok 2020 - výběr projektů
Usnesení 628/2020/RK-99
45. Dotační program Zřizování nových oplocenek - 3.část žádostí k projednání
Usnesení 629/2020/RK-99
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46. Zrušení usnesení č. 208/2018/ZK-14 a schválení realizace projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť
předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ a jeho financování
z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 630/2020/RK-99
47. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti kultury za rok 2019
Usnesení 631/2020/RK-99
48. Zahraniční zápůjčka sbírkových předmětů Alšovy jihočeské galerie – Jekatěrinburg, Rusko
Usnesení 632/2020/RK-99
49. Personální záležitosti kultury - odměny ředitelům zřizovaných kulturních organizací
Usnesení 633/2020/RK-99
50. Dodatek ke smlouvě – Mezinárodní hudební festival Český Krumlov
Usnesení 634/2020/RK-99
51. Dodatek ke smlouvě - Jihočeská Silva Nortica
Usnesení 635/2020/RK-99
52. Personální záležitosti školství - odměny pro ředitele škol a školských zařízení
Usnesení 636/2020/RK-99
53. Výsledky konkursních řízení a jmenování ředitelů škol a školských zařízení
Usnesení 637/2020/RK-99
54. Personální záležitosti školství - platové výměry
Usnesení 638/2020/RK-99
55. Personální záležitosti školství - změna platového stupně
Usnesení 639/2020/RK-99
56. Memoranda o spolupráci s Fotbalovou asociací ČR a Českou unií sportu
Usnesení 640/2020/RK-99
57. Jmenování členů školské rady za zřizovatele na nové funkční období
Usnesení 641/2020/RK-99
58. Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, České Budějovice,
Preslova 592/2
Usnesení 642/2020/RK-99
59. Realizace projektu předkládaného do Programu rozvoje venkova a jeho kofinancování a předfinancování
z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ a SZeŠ Tábor
Usnesení 643/2020/RK-99
60. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - MŠ pro
zrakově postižené, ČB
Usnesení 644/2020/RK-99
61. Žádosti o změnu termínu realizace akcí
Usnesení 645/2020/RK-99
62. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu
Usnesení 646/2020/RK-99
63. Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele
Usnesení 647/2020/RK-99
64. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 648/2020/RK-99
65. Rozpočet školství - druhá úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení 649/2020/RK-99
66. Dodatek zřizovací listiny SOŠ ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí, zřizované krajem
Usnesení 650/2020/RK-99
67. Stanovisko Jč. kraje ke změně údajů v rejstříku škol a šk. zařízení k 1.9.2021 - Hudební gymnázium
České Budějovice s.r.o.
Usnesení 651/2020/RK-99
68. Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2021
Usnesení 652/2020/RK-99
69. Návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu podpory vybavení zařízení
sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard
DVB-T2
Usnesení 653/2020/RK-99
70. Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020
Usnesení 654/2020/RK-99
71. Metodika pro poskytování účelové dotace dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2021
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Usnesení 655/2020/RK-99
72. Změny plánů pořízení investic na rok 2020 příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 656/2020/RK-99
73. Žádost organizace Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú o individuální
dotaci
Usnesení 657/2020/RK-99
74. Personální záležitosti ředitele příspěvkové organizace v sociální oblasti
Usnesení 658/2020/RK-99
75. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti za rok 2019
Usnesení 659/2020/RK-99
76. Informace o ukončení činnosti Dětského centra Jihočeského kraje a Dodatek ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Domov PETRA Mačkov
Usnesení 660/2020/RK-99
77. Vltavská cyklostezka - zajištění realizace projektu
Usnesení 661/2020/RK-99
78. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje - personální záležitosti
Usnesení 662/2020/RK-99
79. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí se soukromými subjekty- vyhlášení
Usnesení 663/2020/RK-99
80. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Velešín - vyhlášení
Usnesení 664/2020/RK-99
81. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení
Usnesení 665/2020/RK-99
82. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - ukončení záměru
Usnesení 666/2020/RK-99
83. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí se soukromými subjekty- ukončení záměru
Přerušeno
84. Prodej pozemku v k. ú. Bolechy - ukončení záměru
Usnesení 667/2020/RK-99
85. Směna nemovitostí v k. ú. Volary - ukončení záměru
Usnesení 668/2020/RK-99
86. Rozpočtové změny 12/20
Usnesení 669/2020/RK-99
87. Záměr prodeje části nemovitostí v areálu bývalého domova důchodců v Tučapech
Usnesení 670/2020/RK-99
88. Výkup pozemků v PP Chrastí
Usnesení 671/2020/RK-99
89. Koupě spoluvlastnického podílu 1/6 pozemků v PR Radomilická mokřina
Usnesení 672/2020/RK-99
90. Koupě spoluvlastnického podílu ke stavbě bez čp/če, k. ú. Střelské Hoštice
Usnesení 673/2020/RK-99
91. Darování části pozemku městu Horní Planá
Usnesení 674/2020/RK-99
92. Směna nemovitostí s ČR-Státním pozemkovým úřadem
Usnesení 675/2020/RK-99
93. Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Jihočeským krajem a Krajskou radou seniorů Jihočeského kraje
Usnesení 676/2020/RK-99
94. Dodatek k budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. Prachatice
Usnesení 677/2020/RK-99
95. Úpravy nájemného v době trvání nouzového stavu
Usnesení 678/2020/RK-99
96. Záměr pronájmu nemovitostí Letiště České Budějovice - dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu, správě a
provozování letiště České Budějovice
Usnesení 679/2020/RK-99
97. Přijetí daru z Číny – jednorázových chirurgických ústenek v souvislosti s epidemií Covid-19
Usnesení 680/2020/RK-99
98. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 681/2020/RK-99
99. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 25. 6. 2020
Usnesení 682/2020/RK-99
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*****
K bodu: Poskytnutí individuální dotace městu Vlachovo Březí na řešení následků živelní pohromy
Usnesení č. 586/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace města Vlachovo Březí, se sídlem náměstí Svobody 56, 384 22
Vlachovo Březí na sanaci opěrného svahu místní komunikace, která je součástí řešení následků živelní
pohromy zapříčiněné extrémními přívalovými srážkami dne 22. června 2019;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem město
Vlachovo Březí, IČO 00250821, ve výši 2 000 000,- Kč,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace zastupitelstvem kraje dle přílohy č. 1 návrhu
č. 705/RK/20;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh dotace uvedený v části II. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Poskytnutí peněžitého daru na výrobu 3D štítů
Usnesení č. 587/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí peněžitého daru ve výši 40.200,- Kč Mgr. Vladimíru Kuzbovi, číslo transparentního účtu:
2301800318/2010, členu skupiny dobrovolníků s názvem „3D Jihočeši“ na výrobou ochranných štítů
technologií 3D tisku v rámci boje proti virové nákaze COVID-19;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
I. usnesení.
K bodu: Uzavření smlouvy o spolupráci při provádění prostorové dezinfekce v případě lokálního výskytu
nákazy COVID-19 na území Jihočeského kraje
Usnesení č. 588/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
poskytnutí 5 000 litrů dezinfekce Anti-Covid Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje pro
provedení dezinfekce v případě vzniku lokální nákazy v Jihočeském kraji;
II. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o spolupráci při provádění dezinfekce v případě výskytu lokální nákazy
COVID-19 na území Jihočeského kraje s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Jihočeského
kraje, se sídlem: Pražská 2666/52b, 370 04 České Budějovice, IČO 70882835;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. a II. usnesení.
K bodu: Personální záležitosti JCCR p. o. - odměna ředitele za I. pololetí 2020
Usnesení č. 589/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměnu řediteli Jihočeské centrály cestovního ruchu p. o., IČO 72053127, za I. pololetí 2020, dle přílohy
návrhu č. 706/RK/20.
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K bodu: Individuální dotace na ztrátu z činnosti JVTP, a.s.
Usnesení č. 590/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. žádost Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s., IČO 28080581, o poskytnutí individuální dotace dle
přílohy č. 1 návrhu č. 600/RK/20;
2. rozsah činností dle přílohy č. 4 návrhu č. 600/RK/20, které vykonává Jihočeský vědeckotechnický park
a.s., IČO 28080581, ve veřejném zájmu kraje;
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 2 návrhu
č. 600/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí individuální dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu Jihočeského
vědeckotechnického parku, a.s., IČO 28080581, ve výši 8 000 000 Kč,
2. rozsah činností dle přílohy č. 4, návrhu č. 600/RK/20, které vykonává Jihočeský vědeckotechnický park,
a.s., IČO 28080581, ve veřejném zájmu kraje,
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 2, návrhu
č. 600/RK/20,
4. návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského
zájmu Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s., IČO 28080581, ve znění přílohy č. 3 návrhu
č. 600/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Individuální dotace na zajištění programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského
vědeckotechnického parku, a.s. na rok 2020/2021
Usnesení č. 591/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s., IČO 28080581, o poskytnutí individuální dotace dle
přílohy č. 1, návrhu č. 601/RK/20;
2. rozsah činností dle přílohy č. 4, návrhu č. 601/RK/20, které vykonává Jihočeský vědeckotechnický park,
a.s., IČO 28080581, ve veřejném zájmu kraje;
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu
spojeného se zajištěním programu Jihočeských podnikatelských voucherů dle přílohy č. 2, návrhu
č. 601/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu spojeného se zajištěním
programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s., IČO
28080581 ve výši 2 000 000,- Kč;
2. rozsah činností dle přílohy č. 4, návrhu č. 601/RK/20, které vykonává Jihočeský vědeckotechnický park,
a.s. IČO 28080581, ve veřejném zájmu kraje;
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztráty z činnosti dle přílohy č. 2, návrhu
č. 601/RK/20;
4. návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského
zájmu spojeného se zajištěním programu Jihočeských podnikatelských voucherů ve znění přílohy č. 3,
návrhu č. 601/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 25. 6. 2020
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K bodu: Individuální dotace Energy Centre České Budějovice, z.s. pro rok 2020
Usnesení č. 592/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. žádost spolku Energy Centre České Budějovice z. s., IČO 68550375, se sídlem nám. Přemysla Otakara II.
87/25, České Budějovice, o poskytnutí individuální dotace včetně jejího dodatku podle přílohy č. 1 návrhu č.
718/RK/20,
2. rozsah činností dle přílohy č. 3 návrhu č. 718/RK/20, které vykonává spolek ve veřejném zájmu kraje;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. poskytnutí dotace spolku Energy Centre České Budějovice z. s., IČO 68550375, se sídlem nám. Přemysla
Otakara II. 87/25, České Budějovice, ve výši 1 000 000 Kč dle předložené žádosti o dotaci včetně jejího
dodatku dle přílohy č. 1 návrhu č. 718/RK/20,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 718/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 25.6.2020
K bodu: Memorandum o spolupráci Jihočeského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje a Hlavního
města Prahy při zajištění dopravní obslužnosti
Usnesení č. 593/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Memorandum o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti dle přílohy č. 1 návrhu č. 610/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Memorandum o spolupráci krajů při zajištění dopravní obslužnosti dle přílohy
č. 1 návrhu č. 610/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 25.6.2020
K bodu: Realizace projektu „Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa“ – z měna financování z rozpočtu
Jihočeského kraje
Usnesení č. 594/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit
usnesení č. 148/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019;
2. schválit
a) nové financování projektu Jihočeského kraje s názvem „Jižní tangenta České Budějovice – 1. etapa“
a podání žádosti o podporu do průběžné 40. výzvy IROP v návaznosti na 30. výzvu IPRÚ města České
Budějovice s celkovými výdaji ve výši 985 301 946,36 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši
344 634 171,21 Kč vč. DPH,
b) kofinancování projektu ve výši 10 % způsobilých výdajů projektu, tj. 34 463 417,12 Kč vč. DPH,
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu č. 755/RK/20,
c) předfinancování projektu ve výši 90 % způsobilých výdajů projektu, tj. 310 170 754,09 Kč vč. DPH,
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu č. 755/RK/20,
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 640 667 775,15 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 755/RK/20;
II. ukládá
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JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ - Vožická“ dodatek č. 2, méněpráce a vícepráce
Usnesení č. 595/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
méněpráce a vícepráce na akci „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická“ uvedené ve
změnovém listu č. 2 včetně návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1, 2
návrhu č. 739/RK/20;
II. schvaluje
1. rekapitulaci méněprací a víceprací po jednotlivých stavebních objektech dle přílohy č. 1 ve výši
18 394 781,02 Kč vč. DPH, z toho Jčk 9 266 489,16 Kč, Město Tábor ve výši 9 128 291,86 Kč s DPH,
2. změnový list č. 2 ve výši 7 658 255,50 Kč bez DPH (s DPH 9 266 489,16 Kč) dle důvodové zprávy a její
přílohy č. 1 návrhu č. 739/RK/20,
3. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem firmou
EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 45274934, ve znění přílohy č.
2 návrhu č. 739/RK/20 za podmínky, že Město Tábor uzavře se zhotovitelem dodatek č. 1 ve výši
9 128 291,86 Kč s DPH;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 45274934, dle bodu II. tohoto
usnesení hejtmance k podpisu.
T: do 31. 8. 2020
K bodu: Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 2 - méněpráce a vícepráce-dodatek č. 4
Usnesení č. 596/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace komunikací II. třídy P11-část 2“ uvedené ve změnovém listu
č. 7 včetně návrhu dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu č. 730/RK/20;
II. schvaluje
1. změnový list č. 7 po započtení víceprací a méněprací ve výši mínus 170 138,75 Kč bez DPH dle
důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu č. 730/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 4 příslušné smlouvy mezi JK a firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 150 00
Praha 5, IČO 60838744, ve znění podle přílohy č. 2 návrhu č. 730/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 4 smlouvy s firmou
STRABAG a.s. hejtmance kraje k podpisu.
T: 30. 6. 2020
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce koncertního sálu“ (Jihočeská filharmonie)
Usnesení č. 597/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a protokoly o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 630/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem
Rekonstrukce koncertního sálu 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 koncertního sálu:
název společnosti: Auböck s. r. o.
se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 26089785
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za cenu nejvýše přípustnou 30 420 744,10 Kč bez DPH, 36 809 100,36 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Otakaru Svobodovi, řediteli Jihočeské filharmonie, IČO 00396036:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na akci Rekonstrukce koncertního sálu.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách –
areál letiště České Budějovice k.ú. Planá u Českých Budějovic“
Usnesení č. 598/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a zprávu o hodnocení nabídek uvedené v
přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 731/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Rozšíření stávající účelové
komunikace v opravnách – areál letiště České Budějovice k.ú. Planá u Českých Budějovic“ konané v režimu
otevřeného podlimitního 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 „Rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách –
areál letiště České Budějovice k.ú. Planá u Českých Budějovic“:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 41 927 054,24 Kč bez DPH, 50 731 735,63 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 422/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Rozšíření stávající účelové komunikace
v opravnách – areál letiště České Budějovice k.ú. Planá u Českých Budějovic“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvodů a regulace topení“ (SZŠ a VOŠZ
České Budějovice)
Usnesení č. 599/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení a hodnocení nabídek uvedené v přílohách
č. 1 - 2 k návrhu č. 710/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce rozvodů a regulace
topení“ konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce rozvodů a regulace topení“:
název společnosti: TERMS CZ s. r. o.
se sídlem: Krokova 2100/17, 370 06 České Budějovice
IČO: 26022231
za cenu nejvýše přípustnou 2 776 616,12 Kč bez DPH, 3 359 705,80 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Karlu Štixovi, řediteli Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, České Budějovice,
Husova 3, IČO 00582239:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na akci „Rekonstrukce rozvodů a regulace topení“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy (P11) B“
Usnesení č. 600/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
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protokol o otevírání nabídek, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
uvedené v přílohách č. 1–3 k návrhu č. 722/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace
komunikací II. třídy (P11) B“ konané v režimu otevřeného nadlimitního řízení za podmínek dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Modernizace komunikací II. třídy (P11) B)“:
název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Zemská 259, 33701 Ejpovice
IČO: 48035599
za cenu nejvýše přípustnou 61 897 324,87 Kč bez DPH, 74 895 763,09 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo pro každou část ve znění dle příloh č. 2 k návrhu č. 412/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Modernizace komunikací II. třídy (P11) B“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1721-5 u bažantnice za Strakonicemi“
Usnesení č. 601/2020/RK-99
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.729/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 1721-5
u bažantnice za Strakonicemi“, 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 „Most ev. č. 1721-5 u bažantnice za Strakonicemi“:
název společnosti:
PROTOM Strakonice, s.r.o.
se sídlem:
Písecká 290, 386 01 Strakonice
IČO:
43841252
za cenu nejvýše přípustnou 4 221 600,00 Kč bez DPH, 5 108 136,00 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 „Most ev. č. 1721-5 u bažantnice za Strakonicemi“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v
Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny – vybavení interiéru“
Usnesení č. 602/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 4 k návrhu č. 736/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a
stavební úpravy stávající budovy knihovny – vybavení interiéru“ konané v režimu otevřeného nadlimitního
řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny – vybavení interiéru“:
název společnosti: Intebo, s.r.o.
se sídlem: Studené 107, 254 01 Jílové u Prahy
IČO: 02446103
za cenu nejvýše přípustnou 6 760 915,00 Kč bez DPH, 8 180 707,15 Kč vč. DPH,
II. ukládá
Mgr. Ivo Karešovi, řediteli Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, IČO 00073504:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
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2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce topení a elektroinstalace v budovách
školy“ (Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420)
Usnesení č. 603/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, zprávy o hodnocení a protokoly o posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1–5 k návrhu č. 740/RK/20 na plnění veřejné zakázky
s názvem „Rekonstrukce topení a elektroinstalace v budovách školy“ konané v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce topení a elektroinstalace v budovách školy“
pro část A:
název společnosti: KOČÍ a.s.
se sídlem: K Lipám 132, 39701 Písek
IČO: 46683046
za cenu nejvýše přípustnou 1 044 145,50 Kč bez DPH, 1 263 416,06 Kč vč. DPH,
v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další účastníky
zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: PRIMA, akciová společnost.
se sídlem: Raisova 1004, 38601 Strakonice
IČO: 47239743
za cenu nejvýše přípustnou 1 278 872,00 Kč bez DPH, 1 547 435,00 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: ŠTROB & spol. s r.o.
se sídlem: Senovážné náměstí 7, 37001 České Budějovice
IČO: 14498758
za cenu nejvýše přípustnou 1 383 929,92 Kč bez DPH, 1 674 555,20 Kč vč. DPH,
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce topení a elektroinstalace v budovách školy“
pro část B:
název společnosti: ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s.r.o.
se sídlem: Svatotrojická 164/5, 39701 Písek
IČO: 62501739
za cenu nejvýše přípustnou 4 477 432,89 Kč bez DPH, 5 417 693,81 Kč vč. DPH,
v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další účastníky
zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: KOČÍ a.s.
se sídlem: K Lipám 132, 39701 Písek
IČO: 46683046
za cenu nejvýše přípustnou 4 580 488,41 Kč bez DPH, 5 542 390,98 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: ŠTROB & spol. s r.o.
se sídlem: Senovážné náměstí 7, 37001 České Budějovice
IČO: 14498758
za cenu nejvýše přípustnou 4 611 853,27 Kč bez DPH, 5 580 342,46 Kč vč. DPH;
III. ukládá
PhDr. Heleně Šatrové, ředitelce Střední zdravotnické školy, IČO 00512281:
1. podepsat smlouvu pro obě části s dodavateli podle části II. usnesení,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Základní umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy
stropu a krovu, Kochana z Prachové 263“
Usnesení č. 604/2020/RK-99
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. 738/RK/20 na plnění
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veřejné zakázky s názvem „Základní umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy stropu a krovu, Kochana
z Prachové 263“ 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
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Základní umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy
stropu a krovu, Kochana z Prachové 263“ po zaniknutí účasti vyloučenému dodavateli (INFINITOO CZ s.r.o.,
IČO 08419116 – nabídka č. 2) na základě § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., protože zadavatel
může zrušit zadávací řízení, pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení;
III. ukládá
Martině Spišské, ředitelce Základní umělecké školy, Strakonice, Kochana z Prachové 263, IČO 60650745,
zajistit všechny potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Základní
umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy stropu a krovu, Kochana z Prachové 263“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy a udržovací práce – snížení energetické
náročnosti budov SUPŠ sv. Anežky České na Tavírně v Českém Krumlově“
Usnesení č. 605/2020/RK-99
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. 747/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy a udržovací práce – snížení energetické náročnosti budov
SUPŠ sv. Anežky České na Tavírně v Českém Krumlově“ 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 „Stavební úpravy a udržovací práce – snížení energetické
náročnosti budov SUPŠ sv. Anežky České na Tavírně v Českém Krumlově“:
název společnosti: Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o.
se sídlem: Slavníkovců 455, 39155 Chýnov
IČO: 26071584
za cenu nejvýše přípustnou 12 047 730,85 Kč bez DPH, 14 577 754,33 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Martinu Bustovi, řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna
109, IČO 60084286:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Stavební úpravy a udržovací práce – snížení energetické náročnosti
budov SUPŠ sv. Anežky České na Tavírně v Českém Krumlově“.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „SOU Lišov Rekonstrukce kanalizace“
Usnesení č. 606/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 699/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 „SOU Lišov Rekonstrukce kanalizace“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střednímu odbornému učilišti, Lišov, tř. 5. května 3, IČO 75050111, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi na výběr dodavatele „SOU Lišov Rekonstrukce kanalizace“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 699/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Marie Benedová, ředitelka SOU Lišov
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Josef Benda, pracovník SOU Lišov
3) Jana Tobiášová, pracovnice SOU Lišov
Vlasta Hornáková, pracovnice SOU Lišov
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT
PaedDr. Jiří Moravec, OŠMT
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. Mgr. Marii Benedové, ředitelce Středního odborného učiliště, Lišov, tř. 5. května 3, IČO 75050111, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „EPS SOŠ SE Velešín - I. etapa - Ústředna EPS a Systém
generálního klíče“
Usnesení č. 607/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 659/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 „EPS SOŠ SE Velešín – I. etapa – Ústředna EPS a Systém generálního klíče“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední odborné škole strojní a elektrotechnické, Velešín, U Hřiště 527, IČO 00583855,
jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „EPS SOŠ SE Velešín – I. etapa – Ústředna EPS a
Systém generálního klíče“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 659/RK/20 v tomto
složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
3) Ing. Bc. Milan Timko, ředitel školy
Petr Hastík, vedoucí učitel pro odborný výcvik
4) Mgr. Vladimír Přibyl, učitel
Bc. Jana Kukačová, ekonom školy
5) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení školství OŠMT KÚ
6) Ing. Vladimír Hruška, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Ing. Bc. Milanu Timkovi, řediteli Střední odborné školy strojní a elektrotechnické, Velešín, U Hřiště 527,
zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Digitální technologie ve výuce cizích jazyků“ a „ICT a digitální
výuka“ (Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23)
Usnesení č. 608/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 661//RK/20
a jeho příloh č. 1–2,
2. možnost zapracování připomínek poskytovatele dotace k zadávací dokumentaci uvedené v příloze č. 1
návrhu č. 661/RK/20;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky „Digitální technologie ve výuce cizích jazyků“ a „ICT a digitální výuka“;
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III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Gymnáziu J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23, Fráni Šrámka 1193/23,
371 46 České Budějovice, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Digitální technologie
ve výuce cizích jazyků“ a „ICT a digitální výuka“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č.
661/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje
2) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
3) RNDr. Jaroslav Pustina, ředitel školy
Mgr. Jan Ptáčník, zástupce ředitele školy
4) Mgr. Vladimír Vlášek, učitel
Mgr. Tomáš Vinický, učitel
5) Ing. Hynek Čížek, Ph.D., vedoucí oddělení evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
Bc. Hana Burcevová, DiS., oddělení evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
6) Ing. Vladimír Hruška, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. RNDr. Jaroslavu Pustinovi, řediteli Gymnázia J.V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 1193/23,
371 46 České Budějovice, IČO 60076135, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje
k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce tepelného hospodářství“ (Domov PETRA Mačkov)
Usnesení č. 609/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 692/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 tepelného hospodářství“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domovu PETRA Mačkov, Mačkov 79, 388 01 Blatná, IČO 70871779, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce tepelného hospodářství“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 692/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Vlasta Maroušková, ředitelka
Ing. Petra Kalousová, vedoucí ekonomického úseku
3) Pavel Suda, zástupce ředitelky
Petra Karešová, vedoucí provozního úseku
4) Ing. Jana Holická, OSOV KÚ
Mgr. Pavla Doubková, OSOV KÚ
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ
Ing. Kateřina Cundová, OVZI KÚ,
2. Vlastě Marouškové, ředitelce Domova PETRA Mačkov, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Opěrná zeď III/00435 Výškovice“
Usnesení č. 610/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.715/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
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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 III/00435 Výškovice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Opěrná zeď III/00435 Výškovice“ 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. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ivana Schwarzová, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
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 „Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let
Usnesení č. 611/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 716/RK/20 a jeho příloh
č. 1–2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Servis vozidel ZZS
JčK na dobu 4 let“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, B. Němcové 1931/6, 370 01 České
Budějovice, IČO 48199931, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Servis vozidel ZZS
JčK na dobu 4 let“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 716/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky kraje
2) Ing. Milan Rybák, OZDR KÚ
Mgr. Petr Studenovský, OZDR KÚ
3) Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI KÚ
4) Ing. Miroslav Beneš, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
5) Ing. Petr Polívka, ZZS JčK
Pavel Komárek, ZZS JčK;
2. MUDr. Markovi Slabému, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, B. Němcové 1931/6,
370 01 České Budějovice, IČO 48199931, zajistit prostřednictvím zástupce zadavatele provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Propustek na silnici III/1411 Temelín - Všemyslice“
Usnesení č. 612/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.719/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
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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 „Propustek na silnici III/1411 Temelín - Všemyslice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Propustek na silnici III/1411 Temelín - Všemyslice“ 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. Jan Hausel, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ivana Schwarzová, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
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 „Propustek na silnici III/15428 za obcí Jílovice“
Usnesení č. 613/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.720/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 „Propustek na silnici III/15428 za obcí Jílovice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Propustek na silnici III/15428 za obcí Jílovice“ 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. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Martin Šulista, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
5) Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ivana Schwarzová, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Dodatky ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem, uzavřeným v rámci projektu
Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, s reg. číslem CZ.02.3.6 8/0. 0/0.0/16 034/
0008367, OP VVV
Usnesení č. 614/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
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uzavření Dodatků č. 2 ke Smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Implementace
Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367, OP VVV,
ve znění dle příloh č. 1 a 2 návrhu č. 652/RK/20;
II. 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. 615/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí,
1. žádost Daniely Šimkové, žádost Marcely Bartůňkové, žádost Petry Fišerové, žádost Věry Kolesové,
žádost Simony Bartošové a žádost Jitky Hackl 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. 680/RK/20,
2. žádost Vilmy Trojákové o změnu 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. 680/RK/20;
II. schvaluje
1. Daniele Šimkové, 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. 8. 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/4342/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy č. 2
k návrhu č. 680/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 8. 2020,
3. Vilmě Trojákové, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva,
z tepelného čerpadla na kondenzační kotel na zemní plyn a poskytnutí dotace v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva, v maximální výši 95 000,- Kč,
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/5023/2020 ze dne 6. 4. 2020, kterým se mění nový
zdroj tepla z tepelného čerpadla na kondenzační kotel na zemní plyn a snižuje se maximální výše dotace na
95 000,- Kč, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 680/RK/20,
5. Marcele Bartůňkové, 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. 9. 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/4111/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy č. 4
k návrhu č. 680/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2020
7. Petře Fišerové, 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,
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/5202/2020 ze dne 21. 4. 2020 dle přílohy č. 5
k návrhu č. 680/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
9. Věře Kolesové, 377 01 Jindřichův Hradec, 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)
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v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4388/2020 ze dne 6. 4. 2020 dle přílohy č. 6
k návrhu č. 680/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
11. 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/4223/2020, uzavřené dne 2. 3. 2020 s Markem
Koutným, kterým je stanoven termín realizace výměny zdroje tepla v čl. III, odst. 2 smlouvy do 30. 9. 2020 a
je doplněno číslo usnesení rady kraje, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace, v čl. IX smlouvy, dle
přílohy č. 7 k návrhu č. 680/RK/20
12. Simoně Bartošové, 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,
13. 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/4333/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy č. 8
k návrhu č. 680/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 11. 2020,
14. Jitce Hackl, 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,
15. 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/4435/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy č. 9
k návrhu č. 680/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 8. 2020
K bodu: Realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, jeho
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 616/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“ (žadatel: Jihočeský kraj)
a podání žádosti o podporu do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s celkovými způsobilými
výdaji 95 160 000,- Kč,
2. kofinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“ Jihočeským krajem
ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 4 758 000,- Kč, s podmínkou přidělení dotace
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu
dle přílohy č. 1 k návrhu č. 650/RK/20,
3. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“
z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 6 840 000,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k návrhu
č. 650/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členovi rady kraje, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - schválení zásobníku žádostí, I. část
Usnesení č. 617/2020/RK-99
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, a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace v pořadí dle přílohy č. 1 k návrhu č. 585/RK/20, a to pouze v případě disponibilních
prostředků v dotačním programu čerpaných z alokace 117. výzvy OP Životní prostředí pro Jihočeský kraj
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v rámci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“, nebo z alokace 1. výzvy podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření pro
Jihočeský kraj v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ až do výše
vyčerpání všech prostředků dotačního programu určených na dílčí žádosti o dotaci na výměnu kotlů;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 12. 2023
K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - neschválení dotací
Usnesení č. 618/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. neschvaluje
poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 726/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 29. 12. 2023
K bodu: Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení č. 619/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace města Slavonice, Horní Náměstí 525, 378 81 Slavonice, IČO 00247456,
o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Slavonice“, reg. č. 425-01-009/16, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2016,
2. žádost příjemce dotace TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z. s., ČSLA 244, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČO
14504391, o změnu rozpočtu projektu „Zajištění sportovní činnosti fotbalové mládeže“, reg. č. 448-01135/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže,
výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019,
3. žádost příjemce dotace obce Strážkovice, Strážkovice 95, 374 01 Strážkovice, IČO 00245461,
o prodloužení termínu realizace projektu „Stavba požární zbrojnice Strážkovice“, reg. č. 452-03-03/19,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019,
4. žádost příjemce dotace obce Rožmitál na Šumavě, Rožmitál na Šumavě 131, 382 92 Rožmitál
na Šumavě, IČO 00246123, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce objektu na hasičskou
zbrojnici JSDH Rožmitál na Šumavě“, reg. č. 452-03-04/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019,
5. žádost příjemce dotace obce Nebahovy, Nebahovy 38, 384 01 Nebahovy, IČO 00250597, o prodloužení
termínu realizace projektu „Projektová dokumentace - Cyklostezka Nebahovy – Zdenice“, reg. č. 446-01004, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji,
1. výzva pro rok 2019,
6. žádost příjemce dotace STARLETTE České Budějovice, z. s., Jasanová 1553/36, 370 08 České
Budějovice, IČO 06665284, o změnu rozpočtu projektu „Celoroční činnost“, reg. č. 448-01-153/19, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu,
1. výzva pro rok 2019,
7. žádost příjemce dotace SK Čkyně z.s., Čkyně 2, 384 81 Čkyně, IČO 60096861, o změnu rozpočtu
projektu „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže“, reg. č. 448-01-027/19, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019,
8. žádost příjemce dotace Jihočeské hospodářské komory, Husova 1846/9, 370 01 České Budějovice,
IČO 48208248, o prodloužení termínu realizace projektu „Příměstské technické tábory (Technika mě baví)
2019-2020“, reg. č. 449-01-008/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora technického
vzdělávání Jihočeského kraje, výzva pro školní rok 2019/2020,
9. žádost příjemce dotace Jihočeské hospodářské komory, Husova 1846/9, 370 01 České Budějovice,
IČO 48208248, o prodloužení termínu realizace projektu „Podpora řemesel 2020“, reg. č. 449-01-009/19,
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v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání Jihočeského kraje, výzva
pro školní rok 2019/2020,
10. žádost příjemce dotace Gymnázia J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 1193/23, 371 46 České Budějovice,
IČO 60076135, o prodloužení termínu realizace projektu „Lyžařský výcvikový kurz“, reg. č. 471-01-014/19,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, výzva pro školní rok
2019/2020,
11. žádost příjemce dotace FC MAS Táborsko, Kvapilova 3075, 39003 Tábor, IČO 26105217, o změnu
rozpočtu „Podpora mužstva FC MAS Táborsko a.s.“, reg. č. 448-02-005, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019;
II. doporučuje
1. zastupitelstvu kraje schválit
a) prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Slavonice“, reg. č. 425-01-009/16, příjemce dotace
město Slavonice, Horní Náměstí 525, 378 81 Slavonice, IČO 00247456, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok
2016, a to do 31. 5. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 6. 2021,
b) změnu rozpočtu projektu „Zajištění sportovní činnosti fotbalové mládeže“, reg. č. 448-01-135/19, příjemce
dotace TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z. s., ČSLA 244, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČO 14504391, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu,
1. výzva pro rok 2019, a to snížení položek „soustředění – ubytování, stravování“ o 19 800 Kč, „cestovné
a doprava“ o 8 300 Kč a „bezpečné fotbalové branky“ o 9 000 Kč a navýšení položek „praní dresů“
o 11 000 Kč, „startovné na turnajích“ o 19 000 Kč, „nájemné hala, hřiště, UMT“ o 4 000 Kč a „sportovní
vybavení“ o 3 100 Kč,
c) prodloužení termínu realizace projektu „Stavba požární zbrojnice Strážkovice“, reg. č. 452-03-03/19,
příjemce dotace obec Strážkovice, Strážkovice 95, 374 01 Strážkovice, IČO 00245461, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2019, a to do 31. 10. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 16. 11. 2020,
d) prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce objektu na hasičskou zbrojnici JSDH Rožmitál
na Šumavě“, reg. č. 452-03-04/19, příjemce dotace obec Rožmitál na Šumavě, Rožmitál na Šumavě 131,
382 92 Rožmitál na Šumavě, IČO 00246123, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční
dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, a to do 31. 8.
2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 9. 2020,
e) prodloužení termínu realizace projektu „Projektová dokumentace – Cyklostezka Nebahovy – Zdenice“,
reg. č. 446-01-004, příjemce dotace obec Nebahovy, Nebahovy 38, 384 01 Nebahovy, IČO 00250597,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji,
1. výzva pro rok 2019, a to do 28. 2. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 3. 2021,
f) změnu rozpočtu projektu „Celoroční činnost“, reg. č. 448-01-153/19, příjemce dotace STARLETTE České
Budějovice, z. s., Jasanová 1553/36, 370 08 České Budějovice, IČO 06665284, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019,
a to změna položek „mažoretková obuv“ na „mažoretkové vybavení/náčiní“ a „twirlingová obuv“
na „twirlingové vybavení/náčiní“ a dále snížení nákladů „doprava na soutěže“ z 90 000 Kč na 50 000 Kč
a navýšení o 40 000 Kč položky „kostýmy“ z 30 000 Kč na celkových 70 000 Kč,
g) změnu rozpočtu projektu „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže“, reg. č. 448-01-027/19, příjemce
dotace SK Čkyně z.s., Čkyně 2, 384 81 Čkyně, IČO 60096861, v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019, a to přesun
celkových nákladů z položky „přeprava mládeže na zápasy“ 33 600 Kč a náklady ve výši 23 750 Kč
z položky „osobní náklady (správce hřiště, úklid kabin, praní)“ na nákup vybavení pro sportovní činnost
s dětmi a mládeží,
h) prodloužení termínu realizace projektu „Příměstské technické tábory (Technika mě baví) 2019-2020“,
reg. č. 449-01-008/19, příjemce dotace Jihočeská hospodářská komora, Husova 1846/9, 370 01 České
Budějovice, IČO 48208248, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání
Jihočeského kraje, výzva pro školní rok 2019/2020, a to do 31. 8. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy
do 15. 9. 2020,
ch) prodloužení termínu realizace projektu „Podpora řemesel 2020“, reg. č. 449-01-009/19, příjemce dotace
Jihočeská hospodářská komora, Husova 1846/9, 370 01 České Budějovice, IČO 48208248, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání Jihočeského kraje, výzva pro školní
rok 2019/2020, a to do 31. 12. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2021,
i) prodloužení termínu realizace projektu „Lyžařský výcvikový kurz“, reg. č. 471-01-014/19, příjemce dotace
Gymnázium J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 1193/23, 371 46 České Budějovice, IČO 60076135, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, výzva pro školní rok 2019/2020, a to
do 31.12. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2021,
20
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

j) změnu rozpočtu projektu “Podpora mužstva FC MAS Táborsko a.s.“, reg. č. 448-02-005, příjemce dotace
FC MAS Táborsko a.s., Kvapilova 3075, 39003 Tábor, IČO 26105217, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019,
a to navýšení položky „pronájmy sportovišť“ z 200 000 Kč na 438 274 Kč a snížení položky autobusová
doprava o 238 274 Kč;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje, 2. část
Usnesení č. 620/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace obce Neplachov, Neplachov 47, 373 65 Neplachov, IČO 00581801, o prodloužení
termínu realizace projektu „Dopravní automobil - Neplachov“, reg. č. 452-02-35/19, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje, 2. výzva pro rok 2019,
2. žádost příjemce dotace obce Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov, IČO 00246212,
o prodloužení termínu realizace projektu „Obnova vodovodu Zlatá Koruna - horní část“, reg. č. 434-02016/20, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraj Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, 1. výzva pro rok 2020;
II. doporučuje
zastupitelstvu schválit:
1. prodloužení termínu realizace projektu „Dopravní automobil - Neplachov“, reg. č. 452-02-35/19, příjemce
dotace obec Neplachov, Neplachov 47, 373 65 Neplachov, IČO 00581801, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje,
2. výzva pro rok 2019, a to do 30. 09. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 10. 2020,
2. prodloužení termínu realizace projektu „Obnova vodovodu Zlatá Koruna - horní část“, reg. č. 434-02016/20, příjemce dotace obec Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov, IČO 00246212,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury,
1. výzva pro rok 2020, a to do 30. 06. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 07. 2021;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 25. 06. 2020
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. 621/2020/RK-99
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. 674/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 1 000 000
Kč dle příloh návrhu č. 674/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2020 - výběr
projektů
Usnesení č. 622/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
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I. bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 594/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2020, dle příloh návrhu č. 594/RK/20, v celkové výši 6 868 394, 60 Kč
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení č. 623/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020,
dle přílohy č. 1 návrhu číslo 634/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Neinvestiční
dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020, v celkové
výši 6 000 000 Kč dle příloh návrhu číslo 634/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení č. 624/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora školství, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy návrhu č. 595/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
školství, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 2 500 000 Kč dle příloh návrhu č. 595/RK/20 a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů, 1. výzva pro rok 2020 - výběr
projektů
Usnesení č. 625/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020 dle přílohy č. 1 návrhu č. 604/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 635 000 Kč dle příloh návrhu
č. 604/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 25.6.2020
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního
sportu, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení č. 626/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru projektů v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1
návrhu č. 655/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši
50 000 000 Kč dle příloh návrhu č. 655/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení č. 627/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence
sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 667/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence
sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 1 500 000 Kč dle příloh
návrhu č. 667/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 25.6.2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva
pro rok 2020 - výběr projektů
Usnesení č. 628/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č.
678/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj
hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 6 000 000 Kč dle
příloh návrhu č. 678/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Dotační program Zřizování nových oplocenek - 3.část žádostí k projednání
Usnesení č. 629/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí dotace podle pravidel dotačního programu Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek
žadatelům uvedeným v příloze č. 1 návrhu č. 733/RK/20 v celkové výši 3 339 680,- Kč;
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II. doporučuje
1. zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace podle pravidel dotačního programu Jihočeského kraje
Zřizování nových oplocenek žadatelům uvedeným v příloze č. 2 návrhu č. 733/RK/20 v celkové výši 1 230
200,- Kč;
2. neschválit poskytnutí dotace žadatelům uvedeným v příloze č. 3 návrhu č. 733/RK/20;
III. neschvaluje
poskytnutí dotace žadatelům uvedeným v příloze č. 4 návrhu č. 733/RK/20;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. a III. tohoto usnesení, tohoto usnesení,
2. Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit seznam žádostí o dotaci dle příloh č. 2 a 3 návrhu
č. 733/RK/20 zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Zrušení usnesení č. 208/2018/ZK-14 a schválení realizace projektu „Opatření pro regeneraci
stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ a jeho
financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 630/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské
rybníky na rybnících Domin a Bažina“ v rámci zajišťování zákonné péče o zvláště chráněná území;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 208/20118/ZK-14 ze dne 21. 6. 2018,
2. schválit
a) realizaci a financování projektu Jihočeského kraje „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany
v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ v rámci Operačního programu
životní prostředí, prioritní osa 4., specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně
významných chráněných území (dále jen OPŽP) s celkovými výdaji ve výši 109 600 830,- Kč vč. DPH,
z toho způsobilými výdaji ve výši 109 172 031,- Kč vč. DPH,
b) předfinancování způsobilých výdajů projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany
v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ Jihočeským krajem maximálně do
výše 109 172 031,- Kč vč. DPH, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu č. 603/RK/20,
c) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany
v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ Jihočeským krajem maximálně do
výše 428 799,- Kč vč. DPH;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 25. 06. 2020
K bodu: Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti kultury za rok
2019
Usnesení č. 631/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti kultury za rok 2019.
K bodu: Zahraniční zápůjčka sbírkových předmětů Alšovy jihočeské galerie – Jekatěrinburg, Rusko
Usnesení č. 632/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
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zahraniční zápůjčku vybraných sbírkových předmětů (viz příloha č. 624/RK/20) ze sbírkových fondů Alšovy
jihočeské galerie, která se uskuteční v Jekatěrinburském muzeu výtvarného umění. Pojistná cena předmětů
je stanovena na 5 000 600 eur;
II. pověřuje
Mgr. Aleše Seiferta, ředitele Alšovy jihočeské galerie, zajištěním realizace této zápůjčky.
K bodu: Personální záležitosti kultury - odměny ředitelům zřizovaných kulturních organizací
Usnesení č. 633/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměny za II. pololetí 2019 pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti
kultury ve výši dle přílohy návrhu č. 623/RK/20.
K bodu: Dodatek ke smlouvě – Mezinárodní hudební festival Český Krumlov
Usnesení č. 634/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Mezinárodního hudebního festivalu, z.s., Perlitová 1820/52, 14000 Praha 4, IČO 60165405
o prodloužení termínu realizace projektu „29. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov“
dle přílohy č. 1 návrhu č. 727/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. prodloužení termínu realizace projektu,
2. uzavření dodatku č. I. ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OKPP/012/2020 dle přílohy č. 3 návrhu
č. 727/RK/20;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh v souladu s částí II. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Dodatek ke smlouvě - Jihočeská Silva Nortica
Usnesení č. 635/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost sdružení Jihočeská Silva Nortica, Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 706590061
ze dne 1. 6. 2020 o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OKPP/084/2019 na projekt „Podpora
kulturních akcí Euroregionu Silva Nortica k 30. výročí pádu železné opony“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. prodloužení termínu realizace projektu a změnu dílčích nákladů projektu,
2. uzavření dodatku č. I. ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. č. SDO/OKPP/084/2019 dle přílohy č. 3 návrhu
č. 721/RK/20;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh v souladu s částí II. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Personální záležitosti školství - odměny pro ředitele škol a školských zařízení
Usnesení č. 636/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměny pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem dle směrnice č. SM/5/RK,
změna č. 12 „Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským
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krajem“ za plnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů za 1. pololetí 2020 v souladu s § 134 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, dle důvodové zprávy a dle přílohy návrhu č. 646/RK/20.
K bodu: Výsledky konkursních řízení a jmenování ředitelů škol a školských zařízení
Usnesení č. 637/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výsledky konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek níže uvedených škol a školských
zařízení zřizovaných krajem v souladu se zápisy z jednotlivých konkursů:
1. Dětský domov, Žíchovec 17,
2. Dům dětí a mládeže, Blatná, Palackého 652,
3. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64,
4. Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995,
5. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200,
6. Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Jindřichův
Hradec, Husova 156,
7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86,
8. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527,
9. Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745,
10. Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2,
11. Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480,
12. Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135,
13. Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12,
14. Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405,
15. Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109,
16. Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912,
17. Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200,
18. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice,
Zvolenská 934,
19. Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43,
20. Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110,
21. Základní umělecká škola, Milevsko, Libušina 1217;
II. jmenuje
v souladu s § 33 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) s účinností od 1. 8. 2020:
1. na vedoucí pracovní místo ředitele školského zařízení s názvem Dětský domov, Žíchovec 17, Mgr. Josefa
Peikera,
2. na vedoucí pracovní místo ředitele školského zařízení s názvem Dům dětí a mládeže, Blatná, Palackého
652, Bc. Luboše Srba DiS.,
3. na vedoucí pracovní místo ředitele školy s názvem Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, Mgr.
Antonína Sekyrku,
4. na vedoucí pracovní místo ředitele školy s názvem Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995, Mgr. Františka
Slípku,
5. na vedoucí pracovní místo ředitele školy s názvem Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200, Mgr. Pavla Sekyrku, Th.D.,
6. na vedoucí pracovní místo ředitele školy s názvem Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Jindřichův Hradec, Husova 156, Ing. Josefa Jandu,
7. na vedoucí pracovní místo ředitelky školy s názvem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Písek, Komenského 86, Ing. Zuzanu Sýbkovou,
8. na vedoucí pracovní místo ředitele školy s názvem Střední odborná škola strojní a elektrotechnická,
Velešín, U Hřiště 527, Ing. Bc. Milana Timka,
9. na vedoucí pracovní místo ředitele školy s názvem Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745, Ing.,
Mgr. Pavla Kotrouše,
10. na vedoucí pracovní místo ředitele školy s názvem Střední průmyslová škola stavební, České
Budějovice, Resslova 2, RNDr. Vladimíra Kostku,
11. na vedoucí pracovní místo ředitele školy s názvem Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola
vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480, Ing. Karla Dubského,
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12. na vedoucí pracovní místo ředitelky školy s názvem Střední škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135, PaedDr. Evu Klasovou,
13. na vedoucí pracovní místo ředitelky školy s názvem Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního
ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, Mgr. Zdeňku Erhartovou,
14. na vedoucí pracovní místo ředitelky školy s názvem Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav,
Wilsonova 405, Ing. Darju Bártovou,
15. na vedoucí pracovní místo ředitele školy s názvem Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky
České, Český Krumlov, Tavírna 109, Ing. Martina Bustu,
16. na vedoucí pracovní místo ředitelky školy s názvem Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912,
Mgr. Janu Jandáčkovou,
17. na vedoucí pracovní místo ředitelky školy s názvem Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského
200, Ing. Marii Procházkovou,
18. na vedoucí pracovní místo ředitele školy s názvem Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola
a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934, Ing. Miloslava Pilečka,
19. na vedoucí pracovní místo ředitelky školy s názvem Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České
Budějovice, Otakarova 43, Mgr. Michaelu Hudečkovou,
20. na vedoucí pracovní místo ředitele školy s názvem Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110,
Mgr. Jakuba Weisse,
21. na vedoucí pracovní místo ředitele školy s názvem Základní umělecká škola, Milevsko, Libušina 1217,
Jana Grögera, dipl. um.
K bodu: Personální záležitosti školství - platové výměry
Usnesení č. 638/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem s účinností
od 1. srpna 2020 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce,
ve znění pozdějších předpisů a dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 687/RK/20.
K bodu: Personální záležitosti školství - změna platového stupně
Usnesení č. 639/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu platového stupně a tím i tarifního platu řediteli Střední odborné školy a Středního odborného učiliště,
Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, IČO 60816899, s účinností od 1. srpna 2020 v souladu s § 4 a § 5
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů a § 123 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy návrhu č. 741/RK/20.
K bodu: Memoranda o spolupráci s Fotbalovou asociací ČR a Českou unií sportu
Usnesení č. 640/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o stávajících memorandech a vyhodnocení dosavadní spolupráce;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. Memorandum o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie mezi Jihočeským krajem, se sídlem
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 70890650, Fotbalovou asociací ČR, se sídlem
Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6, Strahov, IČO 00406741, statutárním městem České Budějovice, se sídlem
náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, IČO 00244732 a Nadačním fondem na
podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje, se sídlem Skuherského 1478/14, České Budějovice 3, 370
01 České Budějovice, IČO 02043572, ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 554/RK/20;
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2. Memorandum o spolupráci v oblasti podpory sportovní činnosti na území Jihočeského kraje mezi
Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 70890650
a Jihočeskou krajskou organizací ČUS, se sídlem Skuherského 1478/14, 370 01 České Budějovice,
IČO 70923400, ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 554/RK/20;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Jmenování členů školské rady za zřizovatele na nové funkční období
Usnesení č. 641/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výsledky voleb do dvou třetin školské rady při školách zřizovaných Jihočeským krajem uvedených v příloze
návrhu č. 693/RK/20, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
II. jmenuje
třetinu školských rad za zřizovatele v souladu s § 167 idst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dle přílohy návrhu č. 693/RK/20.

K bodu: Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, České Budějovice,
Preslova 592/2
Usnesení č. 642/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. vyhlašuje
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele školy s názvem Mateřská škola, České Budějovice,
Preslova 592/2, dle přílohy č.1 návrhu č. 702/RK/20;
II. odvolává
ředitelku školy s názvem Mateřská škola, České Budějovice, Preslova 592/2, Bc. Ivanu Moravcovou, a to
k datu 30. 9. 2020;
III. jmenuje
předsedu a členy komise konkursní komise dle přílohy č. 2 návrhu č. 702/RK/20;
IV. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, do 30. 9. 2020 předat odvolání ředitelce školy a následně
předložit radě kraje výsledná pořadí uchazečů v konkursu.
K bodu: Realizace projektu předkládaného do Programu rozvoje venkova a jeho kofinancování a
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ a SZeŠ Tábor
Usnesení č. 643/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „Modernizace stájí pro prasata“ (žadatel: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská
škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788) z Programu rozvoje venkova s celkovými výdaji ve výši
20 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 20 000 000 Kč,
2. kofinancování projektu „Modernizace stájí pro prasata“ Jihočeským krajem ve výši 50 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 10 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Programu rozvoje venkova
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 717/RK/20,
3. předfinancování projektu „Modernizace stájí pro prasata“ Jihočeským krajem ve výši 50 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 10 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Programu rozvoje venkova
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 717/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 25. 6. 2020
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K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje MŠ pro zrakově postižené, ČB
Usnesení č. 644/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „Rekuperace v MŠ Zachariášova“ (žadatel: Mateřská škola pro zrakově postižené,
České Budějovice, Zachariášova 5) z Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši
3 462 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 3 462 000 Kč,
2. kofinancování projektu „Rekuperace v MŠ Zachariášova“ Jihočeským krajem ve výši 30 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 1 038 600 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní
prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 745/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Žádosti o změnu termínu realizace akcí
Usnesení č. 645/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádosti o změnu termínu realizace akcí příjemců dotací:
1. Regionální svaz hokejbalu pro Jihočeský kraj, Branišovská 581/36, 370 05 České Budějovice,
IČO 22769145, akce „Mistrovství světa v hokejbalu 2020 kategorie Masters - dotace na úhradu pronájmu
a služeb v Budvar Aréně v Českých Budějovicích“,
2. Žraloci Ledenice z.s., Na Oborách 627, 373 11 Ledenice, IČO 22727477, akce „Mistrovství Evropy mužů
v softballu 2020“;
II. schvaluje
1. žádost příjemce dotace Regionální svaz hokejbalu pro Jihočeský kraj, Branišovská 581/36, 370 05 České
Budějovice, IČO 22769145, o změnu termínu realizace akce „Mistrovství světa v hokejbalu kategorie
Masters - dotace na úhradu pronájmu a služeb v Budvar Aréně v Českých Budějovicích“, která se uskuteční
ve dnech 16. – 20. 6. 2021, termín dosažení účelu dotace do 31. 10. 2021 a termín podání závěrečné zprávy
a vyúčtování dotace do 14. 11. 2021,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 617/RK/20;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. žádost příjemce dotace Žraloci Ledenice z.s., Na Oborách 627, 373 11 Ledenice, IČO 22727477,
o změnu termínu realizace akce „Mistrovství Evropy mužů v softballu“, která se uskuteční ve dnech 21. –
26. 6. 2021, termín dosažení účelu dotace do 31. 8. 2021 a termín podání závěrečné zprávy a vyúčtování
dotace do 14. 9. 2021,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 3 návrhu č. 617/RK/20;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit podpis dodatku č. 1 dle části II.
usnesení,
2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu
s částí III. usnesení.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu
Usnesení č. 646/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí individuální dotace uvedené v tabulce „Přehled žádostí“ důvodové zprávy návrhu č.
280/RK/20-1;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy
schválené usnesením rady kraje č. 570/2019/RK-67 ze dne 9. 5. 2019 s žadateli:
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1. Emilova sportovní, z.s., Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno, IČO 06707785, ve výši 30 000 Kč, na
účel „9. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open - podpora účasti sportovců z Jihočeského kraje“,
termín dosažení účelu dotace 31. 10. 2020,
2. Event media s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha, IČO 24269573, ve výši 40 000 Kč z požadované částky
100 000 Kč, na realizaci akce „Night run a Avon běh České Budějovice 2020“, termín dosažení účelu dotace
31. 10. 2020,
3. HigBic s.r.o., Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO 29208521, ve výši 25 000 Kč, na realizaci
akce „Na kole dětem 2020“, termín dosažení účelu dotace 31. 7. 2020,
4. Svazek obcí Dehtář, Strýčice 13, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 06620507, ve výši 100 000 Kč
z požadované částky 175 000 Kč, na realizaci projektu „Nákup vybavení do šaten ZŠ“, termín dosažení
účelu dotace 30. 9. 2020;
III. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace v požadované výši 80 000 Kč žadateli Adéla Nováková, na účel „Podpora
materiálního zabezpečení a sportovní přípravy mimořádně talentované sportovkyně - Adély Novákové“;
IV. doporučuje
zastupitelstvu kraje
schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové
smlouvy schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 78/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 s žadateli:
a) POST BELLUM, o.p.s., Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČO 26548526, ve výši 100 000 Kč
z požadované částky 255 000 Kč, na účel „Spolupráce Jihočeského kraje a Paměti národa Jihočeský kraj na
dokumentaci pamětníků v roce 2020“, termín dosažení účelu dotace 31. 12. 2020,
b) Volejbalový klub České Budějovice, Stromovka 12, 370 01 České Budějovice, IČO 60074205, ve výši
1 000 000 Kč z požadované částky 1 500 000 Kč, na účel „Účast VK Jihostroj České Budějovice v CEV
League Volley 2019/2020“, termín dosažení účelu dotace 30. 5. 2020, a uvolnění prostředků ve výši 500 000
Kč z rozpočtové rezervy kraje na vyplacení individuální dotace,
c) SK Vodní slalom České Budějovice, z. s., České Vrbné 1995, 370 11 České Budějovice, IČO 15770729,
ve výši 3 000 000 Kč z požadované částky 4 000 000 Kč, na realizaci projektu „Rozvoj Areálu Lídy Polesné
– 3. etapa: Výstavba sociálního zařízení a zázemí vodáckého areálu“, termín dosažení účelu dotace 31. 12.
2021, a uvolnění prostředků z rozpočtové rezervy kraje na vyplacení individuální dotace;
V. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o výsledku projednání jejich
žádostí a zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. a III. usnesení,
2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu
s částí IV. usnesení.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele
Usnesení č. 647/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
ukládá
odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele pro Dětský domov, Mateřskou školu, Základní školu a
Praktickou školu, Písek, Šobrova 111, IČO 60869097, ve výši 51 300 Kč v souladu s důvodovou zprávou
návrhu č. 666/RK/20.
K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 648/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Střední odbornou školu a Střední
odborné učiliště, Hněvkovice 865, IČO 73130, ve výši 3 500 000 Kč, v souladu s důvodovou zprávou návrhu
č.728/RK/20.
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K bodu: Rozpočet školství - druhá úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení č. 649/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2020 jednotlivým
školám a školským zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi, v rámci výkonu přenesené
působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu
č. 628/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského
kraje na rok 2020 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi
Jihočeského kraje, v rámci výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy v souladu s § 161c odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení úpravy rozpisu rozpočtu přímých
výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2020 jednotlivým školám a školským zařízením
zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi Jihočeského kraje,
2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Dodatek zřizovací listiny SOŠ ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí, zřizované krajem
Usnesení č. 650/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí, Blatské
sídliště 600/I, IČO 60061855, kterým se ruší platné znění Článku 7 „Doplňková činnost“ a nahrazuje se
novým zněním dle přílohy návrhu č. 635/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Stanovisko Jč. kraje ke změně údajů v rejstříku škol a šk. zařízení k 1.9.2021 - Hudební gymnázium
České Budějovice s.r.o.
Usnesení č. 651/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
posouzení a vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
k návrhu na změny v rejstříku škol a školských zařízení dle § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění, dle přílohy č. 1 návrhu č. 735/RK/20;
II. nesouhlasí
se žádostí o zvýšení kapacity střední školy a oboru do rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021 dle
§ 147 odst. 1 písm. q) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném
a jiném vzdělávání, v platném znění, podanou soukromou právnickou osobou s názvem:
Hudební gymnázium České Budějovice s.r.o., V. Talicha 1807/14, 370 05 České Budějovice 2
1. zvýšení kapacity střední školy ze stávajících 72 na 216 žáků
2. zvýšení kapacity oboru 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, ze stávajících 72 na 216 žáků;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit administraci žádosti navrhovatele o změny
v rejstříku škol a školských zařízení.
T: 30. 6. 2020
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K bodu: Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2021
Usnesení č. 652/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
se zněním Akčního plánu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2021
dle přílohy návrhu č. 681/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje
pro rok 2021 dle přílohy návrhu č. 681/RK/20;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu podpory vybavení zařízení
sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard
DVB-T2
Usnesení č. 653/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje zařízením sociálních služeb v souvislosti
s přechodem na vysílací standard DVB-T2 a návrhy hodnotící komise dle přílohy 2 návrhu č. 611/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace dle návrhu hodnotící komise na rozdělení finančních
prostředků jednotlivým žadatelům v rámci dotačního programu „Program podpory vybavení zařízení
sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard
DVB-T2“ dle přílohy 2 návrhu č. 611/RK/20 v celkové výši 712 743,62 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace dle Pravidel programu;
III. schvaluje
podání žádosti o dotaci Ministerstvu průmyslu a obchodu v rámci Programu podpory – vybavení zařízení
sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard
DVB-T2 v celkové výši 712 743,62 Kč;
IV. pověřuje
Mgr. Pavlu Doubkovou, vedoucí odboru sociálních věcí, podpisem žádosti o dotaci Ministerstvu průmyslu a
obchodu v rámci Programu podpory – vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory
kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2;
V. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit uvedené návrhy výše finančních prostředků
doporučených hodnotící komisí pro jednotlivé žadatele v rámci dotačních programu „Program podpory
vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na
vysílací standard DVB-T2“ zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020
Usnesení č. 654/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
1. s návrhem pravidel „Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020“ dle
přílohy 1 návrhu č. 670/RK/20 s alokací 43.482.882,91 Kč,
2. s odlišným postupem v rámci „Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020“
mimo směrnici SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit pravidla „Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020“,
2. vyhlásit „Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020“ s termínem zveřejnění
programu dne 26. 06. 2020 a s termínem pro podávání žádostí od 27. 7. 2020 do 10. 8. 2020 do 12.00 hod.,
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3. schválit odlišný postup v rámci „Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok
2020“ mimo směrnici SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory;
III. jmenuje
předsedu a členy Hodnotící komise Jihočeského kraje pro „Krajský dotační program na podporu sociálních
služeb pro rok 2020“ v tomto složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky – předseda komise,
Ing. Olga Bastlová, členka zastupitelstva kraje,
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Jana Kilbergerová,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Tomáš Chovanec, člen komise pro zdravotnictví a sociální péči,
Ing. Jiří Fišer, člen zastupitelstva kraje;
IV. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T. 25. 06. 2020
K bodu: Metodika pro poskytování účelové dotace dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2021
Usnesení č. 655/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
1. s návrhem Metodiky pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb
pro rok 2021 dle přílohy návrhu č. 669/RK/20,
2. s odlišným postupem v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje při poskytování účelové dotace dle
§ 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatelům
sociálních služeb pro rok 2021 mimo směrnici č. SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování
veřejné finanční podpory;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit Metodiku pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro
rok 2021 dle přílohy návrhu č. 669/RK/20,
2. schválit odlišný postup v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje při poskytování účelové dotace dle
§ 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatelům
sociálních služeb pro rok 2021 mimo směrnici č. SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování
veřejné finanční podpory,
3. vyhlásit dotační řízení Jihočeského kraje v oblasti podpory poskytování sociálních služeb pro rok 2021;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 25. 06. 2020
K bodu: Změny plánů pořízení investic na rok 2020 příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 656/2020/RK-99
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 důchodců Dobrá Voda, Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda, IČO 00666262 dle
přílohy č. 2 návrhu č. 640/RK/20.
K bodu: Žádost organizace Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú o
individuální dotaci
Usnesení č. 657/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
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I. ruší
část II. usnesení rady kraje č. 340/2020/RK-94 ze dne 09. 04. 2020 ve věci žádosti organizace Arpida,
centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú, IČO 65053079, o individuální dotaci;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit poskytnutí individuální dotace organizaci Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním
postižením, z.ú., U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice, IČO 65053079, ve výši 900 000 Kč
na projekt Modulární stavba pro sociálně terapeutické dílny centra ARPIDA,
2. schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace organizaci Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se
zdravotním postižením, IČO 65053079, dle přílohy 2 návrhu č. 668/RK/20;
III. ukládá
Mgr. Zdeňkovi Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Personální záležitosti ředitele příspěvkové organizace v sociální oblasti
Usnesení č. 658/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
platový výměr Ladislavu Gálovi, řediteli příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální
oblasti, ve výši uvedené v příloze návrhu č. 698/RK/20.
K bodu: Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti za rok
2019
Usnesení č. 659/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávy o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti za rok 2019.
K bodu: Informace o ukončení činnosti Dětského centra Jihočeského kraje a Dodatek ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Domov PETRA Mačkov
Usnesení č. 660/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o ukončení činnosti organizace Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s., Strakonice jako zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc ke dni 31. 12. 2020 dle usnesení správní rady organizace dle přílohy
č. 1 návrhu č. 704/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytování činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Jihočeském kraji prostřednictvím
příspěvkové organizace kraje,
2. dodatek č. 16 ke Zřizovací listině Domova PETRA Mačkov, č.p. 79, 388 01 Mačkov, IČO 708 71 779, ve
znění uvedeném v příloze č. 2 návrhu č. 704/RK/20,
3. podání žádosti Domova PETRA Mačkov, č.p. 79, 388 01 Mačkov, IČO 708 71 779, o pověření výkonem
sociálně-právní ochrany dětí jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s účinností od 1. 1. 2021;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Vltavská cyklostezka - zajištění realizace projektu
Usnesení č. 661/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
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kompetence jednotlivých odborů Krajského úřadu Jihočeského kraje při přípravě projektu Vltavská
cyklostezka dle důvodové zprávy návrhu č. 675/RK/20.
K bodu: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje - personální záležitosti
Usnesení č. 662/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. vyhodnocení podmínek pro vyplacení roční odměny za rok 2019 pro ředitele Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje p.o. uvedené v neveřejné příloze č. 1 návrhu č. 707/RK/20,
2. podmínky pro vyplacení roční odměny za rok 2020 pro ředitele Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
p.o. uvedené v neveřejné příloze č. 2 návrhu 707/RK/20;
II. stanoví
odměnu řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o. panu Ing. Janu Štíchovi za rok 2019 ve výši
uvedené v neveřejné příloze č. 3 návrhu č. 707/RK/20;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členovi rady kraje, zajistit následující kroky související s realizací částí I. a II. tohoto
usnesení.
K bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí se soukromými subjekty - vyhlášení
Usnesení č. 663/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
záměr prodeje
a)
stavební parcely katastru nemovitostí č. 3687 o výměře 14 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 4864 pro obec a k. ú. Český Krumlov nejméně za cenu obvyklou v daném místě a čase
– tj. 25 200,- Kč (1 800,- Kč/1m2) a náklady spojené s prodejem nemovitosti,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 898/19 o výměře 195 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 219 – 11/2020 ze dne 22. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 898/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 25 pro obec a k. ú. Lažánky
nejméně za cenu obvyklou v daném místě a čase – tj. 29 250,- Kč (150,- Kč/1m2) a náklady spojené
s prodejem nemovitosti,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 837/11 o výměře 80 m2, ostatní plocha, silnice a č. 837/13
o výměře 581 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 126 pro obec Stráž
nad Nežárkou a k. ú. Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou včetně všech součástí a příslušenství za 1,15
násobek ceny u stavebních pozemků oproti ceně dosažené ve znaleckém posudku – tj. 153 550,30 Kč
včetně DPH a náklady spojené s prodejem nemovitostí Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.
K bodu: Záměr prodeje pozemku v k. ú. Velešín - vyhlášení
Usnesení č. 664/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje dílu „b“ o výměře 41 m 2, odděleného na základě geometrického
plánu č. 1345 – 6/2020 ze dne 23. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3050/1, ostatní
35
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 611 pro obec a k. ú. Velešín a dílu „a“ o výměře 442 m2,
odděleného na základě geometrického plánu č. 1345 – 6/2020 ze dne 23. 4. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 3050/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 611
pro obec a k. ú. Velešín nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem – tj. 89 400,- Kč (cca 185,Kč/1m2) a náklady spojené s prodejem nemovitosti;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.
K bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení
Usnesení č. 665/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. záměr darování
a)
části stavby silnice II/147 v délce 0,461 km v úseku km 19,449 – 19,910 v k. ú. Bošilec Obci Bošilec,
IČO 581194, 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)
části stavby silnice III/12216 v délce 0,128 km v úseku km 0,000 – 0,128 v k. ú. Bechyně Městu Bechyně,
IČO 252069, 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,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1994/4 o výměře 552 m 2, 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 Městu Bechyně, IČO 252069, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Bechyně,
2. záměr vzájemného darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 955/3 o výměře 108 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 955/4 o výměře 289 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 955/5 o výměře 272 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 967/2 o výměře 641 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 967/3 o výměře
140 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 967/4 o výměře 212 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 967/5 o výměře 323 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 967/6 o výměře 59 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 211 pro obec a k. ú. Stříbřec, pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 966/47 o výměře 129 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě
geometrického plánu č. 353 – 48/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 966/38, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 211 pro obec a k. ú. Stříbřec, pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 967/11 o výměře 178 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené
na základě geometrického plánu č. 353 – 48/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 967/1,
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 211 pro obec a k. ú. Stříbřec, pozemkových
parcel katastru nemovitostí č. 1183/3 o výměře 162 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1183/4
o výměře 281 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 229 –
62/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1183/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 108 pro obec Stříbřec a k. ú. Mníšek v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za díl „a“ o výměře 28 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 353 – 48/2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 966/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
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pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec a k. ú. Stříbřec, díl „b“ o výměře 27 m 2, oddělený na základě geometrického plánu
č. 353 – 48/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 966/27, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Stříbřec, pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 68/3 o výměře 145 m2, vodní plocha, vodní nádrž umělá, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Stříbřec a k. ú. Mníšek, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 75/6 o výměře
218 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 229 – 62/2020 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 75/4, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Stříbřec a k. ú. Mníšek, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1200/12 o výměře
10 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 229 – 62/2020 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1200/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Stříbřec a k. ú. Mníšek, ideální 1/2 pozemkové parcely katastru nemovitostí 70/3
o výměře 131 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 213 pro obec
Stříbřec a k. ú. Mníšek, díl „e“ o výměře 20 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 134 – 49/2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 162, vodní plocha, zamokřená plocha, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Stříbřec a k. ú. Libořezy, díl „d“ o výměře 64 m2, oddělený na základě
geometrického plánu č. 134 – 49/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 163/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Stříbřec a k. ú. Libořezy,
díl „c“ o výměře 11198 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 134 – 49/2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 335/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Stříbřec a k. ú. Libořezy, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 350 o výměře
7730 m2, ostatní plocha, silnice, dle geometrického plánu č. 134 – 49/2020, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Stříbřec a k. ú. Libořezy, díl „b“ o výměře 259 m2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 134 – 49/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 324/1, trvalý travní porost, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Stříbřec a k. ú. Libořezy, díl „a“ o výměře 2543 m2,
oddělený na základě geometrického plánu č. 134 – 49/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 351/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Stříbřec
a k. ú. Libořezy, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 351/2 o výměře 7970 m2, ostatní plocha,
silnice, dle geometrického plánu č. 134 – 49/2020, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
Stříbřec a k. ú. Libořezy a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 352/1 o výměře 3975 m2, ostatní
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Stříbřec a k. ú. Libořezy v dosavadním
vlastnictví Obce Stříbřec, IČO 247529, 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,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1309/4 o výměře 6196 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1315/13
o výměře 5 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1315/14 o výměře 33 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1315/15
o výměře 38 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1315/18 o výměře 8 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1315/26
o výměře 18 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 125 pro obec a k. ú.
Bošilec a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1315/49 o výměře 125 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace a č. 1315/50 o výměře 83 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě
geometrického plánu č. 402 – 47/2020 ze dne 27. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1315/16, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 125 pro obec a k. ú. Bošilec
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 969/28 o výměře
442 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
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pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Bošilec
v dosavadním vlastnictví Obce Bošilec, IČO 581194, 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)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2006/9 o výměře 532 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 484 – 5/2020 ze dne 26. 2. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2006/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 295 pro obec a k. ú.
Drahotěšice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2006/10 o výměře 118 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 486 – 42/2020 ze dne 4. 5. 2020 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 2006/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 295
pro obec a k. ú. Drahotěšice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 446/2 o výměře 930 m2, ostatní plocha, silnice a č. 449/2 o výměře 692 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. Drahotěšice v dosavadním
vlastnictví Obce Drahotěšice, IČO 581267, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu č. 484 – 5/2020
uhradila Obce Drahotěšice, náklady na vyhotovení geometrického plánu č. 486 – 42/2020 uhradil Jihočeský
kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
d)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1098/5 o výměře 30 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1098/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 27 pro obec Benešov
nad Černou a k. ú. Klení v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 160/2 o výměře 534 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 160/1, ostatní plocha,
neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Benešov nad Černou a k. ú. Klení,
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 156/40 o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou
na základě geometrického plánu č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 156/28, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001
pro obec Benešov nad Černou a k. ú. Klení, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1102/3 o výměře
78 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělenou na základě geometrického plánu č. 290 – 118/2019
ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1102/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Benešov nad Černou a k. ú. Klení, pozemkovou parcelu
katastru nemovitostí č. 744/15 o výměře 182 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 744/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Benešov
nad Černou a k. ú. Klení, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 742/15 o výměře 7 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a č. 742/16 o výměře 57 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického
plánu č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 742/14,
ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Benešov nad Černou
a k. ú. Klení, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 742/18 o výměře 743 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělenou na základě geometrického plánu č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 742/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001
pro obec Benešov nad Černou a k. ú. Klení, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 742/19 o výměře
5 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 290 – 118/2019 ze dne
17. 5. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 742/10, trvalý travní porost, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Benešov nad Černou a k. ú. Klení, pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 742/20 o výměře 1 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 742/11, trvalý travní
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porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Benešov nad Černou a k. ú. Klení, díl „a“
o výměře 0,25 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 742/12, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Benešov nad Černou a k. ú. Klení, díl „b“ o výměře 10 m2, oddělený na základě
geometrického plánu č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 742/3, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Benešov
nad Černou a k. ú. Klení, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 747/10 o výměře 57 m 2, ostatní
plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 747/3, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Benešov nad Černou a k. ú. Klení a pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 860/12 o výměře 108 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 860/1, ostatní plocha,
manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Benešov nad Černou a k. ú. Klení
v dosavadním vlastnictví Obce Benešov nad Černou, IČO 245780, 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,
e)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1422/29 o výměře 109 m2, zahrada, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 530 pro obec Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, pozemkových parcel katastru nemovitostí
č. 1421/17 o výměře 778 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1421/18 o výměře 705 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 1421/19 o výměře 207 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1421/20
o výměře 31 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1421/21 o výměře 25 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 1421/22 o výměře 11 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě
geometrického plánu č. 1495 – 8/2020 ze dne 24. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1421/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 530 pro obec Chýnov a k. ú. Chýnov
u Tábora, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1453/8 o výměře 1026 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 1453/9 o výměře 89 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1453/10 o výměře 1957 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 1495 – 8/2020 ze dne
24. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1453/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 530 pro obec Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, pozemkových parcel katastru nemovitostí
č. 1483/40 o výměře 660 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1483/41 o výměře 336 m 2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 1483/42 o výměře 366 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených
na základě geometrického plánu č. 1495 – 8/2020 ze dne 24. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1483/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 530 pro obec Chýnov a k. ú. Chýnov
u Tábora, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1422/17 o výměře 576 m 2, ostatní plocha, jiná plocha,
č. 1422/26 o výměře 289 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1422/31 o výměře 41 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 927 - 444/2005 ze dne 14. 9. 2005 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1422/5, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 530 pro obec
Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 204/3 o výměře 110 m 2,
ostatní plocha, jiná plocha, č. 204/4 o výměře 86 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 204/5 o výměře 40 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 166 - 7/2020 ze dne 15. 4. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 204/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 99 pro obec Chýnov a k. ú. Velmovice, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 644/15
o výměře 280 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 644/16 o výměře 454 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 644/17 o výměře 305 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě
geometrického plánu č. 363 - 3/2020 ze dne 26. 3. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 644/2,
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 99 pro obec Chýnov a k. ú. Kloužovice, pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1051/50 o výměře 95 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené
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na základě geometrického plánu č. 324 – 4/2020 ze dne 2. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1051/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 530 pro obec Chýnov a k. ú.
Záhostice, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1051/51 o výměře 197 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace a č. 1051/52 o výměře 9 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě
geometrického plánu č. 324 – 4/2020 ze dne 2. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1051/15, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 530 pro obec Chýnov a k. ú. Záhostice
a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1051/54 o výměře 602 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 324 – 4/2020 ze dne 2. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1051/46, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 530 pro obec Chýnov a k. ú.
Záhostice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1412/30 o výměře 42 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1418/7 o výměře 58 m2, lesní pozemek, č. 1483/12
o výměře 1065 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1483/14 o výměře 1648 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1483/16
o výměře 1622 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1483/27 o výměře 1249 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1483/30
o výměře 126 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1483/32 o výměře 1013 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1483/35
o výměře 87 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1515/2 o výměře 94 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 Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 1421/23 o výměře 22 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1495 –
8/2020 ze dne 24. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1421/9, 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 Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 1421/24 o výměře 13 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 1495 – 8/2020 ze dne 24. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1421/10, 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 Chýnov a k. ú.
Chýnov u Tábora, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1483/39 o výměře 3712 m 2, ostatní plocha,
silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1495 – 8/2020 ze dne 24. 4. 2020 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1483/1, 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 Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 928/2 o výměře
71 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1490 – 2/2020 ze dne 24. 3.
2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 928, 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 Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 1515/17 o výměře 212 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1490 –
2/2020 ze dne 24. 3. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1515/3, 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 Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, pozemkovou parcelu
katastru nemovitostí č. 1412/2 o výměře 1367 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 1489 – 1/2020 ze dne 17. 3. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1412/2, 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 Chýnov a k. ú. Chýnov
u Tábora, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1412/31 o výměře 2533 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělenou na základě geometrického plánu č. 1489 – 1/2020 ze dne 17. 3. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1412/31, 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 Chýnov a k. ú.
Chýnov u Tábora, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1422/27 o výměře 68 m2, ostatní plocha,
silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 927 – 444/2005 ze dne 14. 9. 2005 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1422/11, zahrada, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Chýnov a k. ú.
Chýnov u Tábora, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 123/1 o výměře 68 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, č. 123/6 o výměře 198 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001
pro obec Chýnov a k. ú. Kloužovice, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 634/8 o výměře 2156 m2,
ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 364 – 6/2020 ze dne 7. 4. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 634/4, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001
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pro obec Chýnov a k. ú. Kloužovice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1051/16 o výměře 323 m 2,
ostatní plocha, silnice, č. 1051/34 o výměře 90 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1051/35 o výměře 42 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 1051/44 o výměře 801 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1051/45 o výměře 930 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 1051/48 o výměře 41 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 Chýnov a k. ú. Záhostice a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1051/53 o výměře 258 m2,
ostatní plocha, silnice, oddělnou na základě geometrického plánu č. 324 – 4/2020 ze dne 2. 4. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1051/18, 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 Chýnov a k. ú. Záhostice v dosavadním vlastnictví Města Chýnov, IČO 252387,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu č. 944 – 444/2005 uhradilo Město Chýnov, náklady
na vyhotovení ostatních geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
3. přijetí daru
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 799/29 o výměře 152 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
oddělené na základě geometrického plánu č. 1103 – 111/2019 ze dne 29. 10. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 799/1, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec a k. ú. Nová Včelnice od Města Nová Včelnice, IČO 247146, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1103/3 o výměře 109 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 324 – 4/2020 ze dne 2. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1103/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 732 pro obec Chýnov a k. ú.
Záhostice od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
4. bezúplatný převod
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 771/5 o výměře 103 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 60000 pro obec Záhoří a k. ú. Jamný, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 245/3
o výměře 216 m2, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Zdíkov a k. ú.
Hodonín u Zdíkovce, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 707 o výměře 883 m2, ostatní plocha,
neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Lhenice a k. ú. Horní Chrášťany, pozemkových
parcel katastru nemovitostí č. 1261/20 o výměře 77 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1261/21 o výměře
556 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Volyně a k. ú. Černětice
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. 1051/20 o výměře 19 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10002 pro obec Chýnov a k. ú. Záhostice, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 150/17
o výměře 118 m2, ostatní plocha, silnice a č. 150/18 o výměře 8 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených
na základě geometrického plánu č. 290 – 118/2020 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 150/7, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002
pro obec Benešov nad Černou a k. ú. Klení z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, se sídlem
Husinecká 1024/11a Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, do vlastnictví Jihočeského kraje,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 531/9 o výměře 1240 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 100 pro obec Dačice a k. ú. Velký Pěčín z vlastnictví ČR – Povodí Moravy, s. p., se
sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IĆO 70890013, do vlastnictví Jihočeského kraje,
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5. změnu
usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 396/2018/ZK – 18 ze dne 13. 12. 2018, kdy se text v části
I. 2. d) ruší a nahrazuje textem „darování pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 681/3 o výměře
1010 m2, ostatní plocha, silnice, č. 725/3 o výměře 5 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 2212/1 o výměře
6625 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2212/21 o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2212/22
o výměře 110 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2212/32 o výměře 8 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 2212/38
o výměře 1 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2213/32 o výměře 4251 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. 2149 pro obec České Budějovice a k. ú. České
Budějovice 2, dílu „a“ o výměře 2560 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 4415 – 63/2018
ze dne 12. 7. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2213/30, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2149 pro obec České Budějovice a k. ú. České
Budějovice 2, dílu „b“ o výměře 4 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 4415 – 63/2018 ze dne
12. 7. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2210/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 2149 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 2, dílu „c“ o výměře 45 m2,
odděleného na základě geometrického plánu č. 4415 – 63/2018 ze dne 12. 7. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2213/29, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2149
pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 2, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2955/1
o výměře 132 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 4417 –
66/2018 ze dne 30. 7. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2955, ostatní plocha, zeleň,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2149 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 2,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2212/20 o výměře 241 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 4417 – 66/2018 ze dne 30. 7. 2018 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2212/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2149
pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 2 a pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2212/23 o výměře 487 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu
č. 4417 – 66/2018 ze dne 30. 7. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2212/23, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2149 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 2
Statutárnímu městu České Budějovice, IČO 244732, a 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,
6. předání k hospodaření
předmětu daru a bezúplatného převodu části I. 3. a 4. usnesení k vlastnímu hospodářskému využití
ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst.
2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370
10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde ke změně přílohy č. 2
zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých
Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, která se tak
doplní o nemovitosti uvedené v části I. 3. a 4. usnesení jako předmět daru a bezúplatného převodu;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.
K bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - ukončení záměru
Usnesení č. 666/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. darování
a)
42
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3368/60 o výměře 25 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 3368/61 o výměře 523 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického
plánu č. 1608 – 75/2019 ze dne 13. 8. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3368/6, 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 Zliv a k. ú. Zliv u Českých Budějovic
a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3380/35 o výměře 104 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 3380/36 o výměře 2071 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického
plánu č. 1608 – 75/2019 ze dne 13. 8. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3380/3, 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 Zliv a k. ú. Zliv u Českých Budějovic
Městu Zliv, IČO 245721, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město Zliv v rámci
své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Město Zliv a 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. 1000/20 o výměře 26 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 127 pro obec Větřní a k. ú. Záhoří u Větřní Městu Větřní, IČO 246182,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Větřní
a 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,
c)
stavby domovní čistírny odpadních vod včetně všech jejích součástí a příslušenství a včetně pozemkových
parcel katastru nemovitostí č. 140/9 o výměře 593 m 2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 140/14 o výměře
36 m2, zastavěná plocha a nádvoří, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 80 pro obec a k. ú. Nová Pec Obci Nová
Pec, IČO 250619, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí Obec Nová Pec a 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,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1736/2 o výměře 339 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1736/3 o výměře 621 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1736/4 o výměře 456 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 3063 – 1/2020 ze dne 6. 2. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1736, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 3903 pro obec a k. ú. Vodňany Městu Vodňany, IČO 251984, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradilo Město Vodňany v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Vodňany a 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,
e)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 314/8 o výměře 74 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 314/2 o výměře 8687 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 92 pro obec
Tábor a k. ú. Hlinice Městu Tábor, IČO 253014, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Město Tábor,
f)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2638/2 o výměře 136 m 2, ostatní plocha, zeleň, č. 2638/3
o výměře 54 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2638/4 o výměře 90 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 2638/5 o výměře 12 m2, ostatní plocha, zeleň, č. 2638/6 o výměře 1 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 2614 – 11/2020 ze dne 3. 3. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2638, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60
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pro obec a k. ú. Vimperk a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2642/11 o výměře 441 m2, ostatní
plocha, zeleň, č. 2642/12 o výměře 39 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2642/13 o výměře 80 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2642/14 o výměře 35 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 2642/15 o výměře 39 m2, ostatní plocha, zeleň, č. 2642/16 o výměře 23 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 2642/17 o výměře 98 m 2, ostatní plocha, zeleň, č. 2642/18 o výměře 74 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 2642/19 o výměře 163 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 2642/20 o výměře
81 m2, ostatní plocha, zeleň, oddělených na základě geometrického plánu č. 2614 – 11/2020 ze dne
3. 3. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2642/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 60 pro obec a k. ú. Vimperk Městu Vimperk, IČO 250805, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Vimperk a 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,
g)
stavby silnice III/00419 v délce 140 m ve staničení od km 1,824 do km 1,964 v k. ú. Myslín včetně
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1418/1 o výměře 1476 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 164 – 16/2020 ze dne 18. 2. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1418, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 360 pro obec a k. ú. Myslín
Obci Myslín, IČO 583979, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj, poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Myslín a 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,
h)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3116/7 o výměře 264 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 1467 – 11/2015 ze dne 19. 10. 2015 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 3116/5, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 664 pro obec a k. ú. Netolice
ČR - Povodí Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 70889953,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce, poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí ČR - Povodí Vltavy, s. p.,
i)
dílu „a“ o výměře 746 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 194 – 8/2015 ze dne 2. 2. 2015
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3233, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č.
49 pro obec Rožmberk nad Vltavou a k. ú. Horní Jílovice ČR - Povodí Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova
3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 70889953, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil
Jihočeský kraj v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí ČR - Povodí Vltavy, s. p.,
j)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3250/15 o výměře 128 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 984 – 240/2012 ze dne 28. 11. 2012 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 3250/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2041 pro obec
Jindřichův Hradec a k. ú. Otín u Jindřichova Hradce ČR - Povodí Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 3178/8,
Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 70889953, kdy ČR Povodí Vltavy, s. p. zřídí bezúplatně ve prospěch
Jihočeského kraje služebnost spočívající v právu umístění stavby mostu ev. č. 164 – 001 a přístupu
oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob za účelem provozování a v případě
poruchy provádění údržby, opravy, kontroly a demontáže stavby mostu na pozemkové parcele katastru
nemovitostí č. 3250/15 v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce, 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 - Povodí Vltavy, s. p.,
k)
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
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smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
l)
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.,
2. vzájemné darování
a)
dílu „q“ o výměře 17 m2, dílu „p“ o výměře 75 m2, dílu „r“ o výměře 24 m2, dílu „h“ o výměře 9 m2, dílu „j“
o výměře 20 m2, dílu „c“ o výměře 51 m2 a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 571/2 o výměře
89 m2, ostatní plocha, zeleň a č. 571/3 o výměře 9 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě
geometrického plánu č. 417 – 1196/2018 ze dne 21. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 571, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 78 pro obec a k. ú. Ratibořské Hory
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „n“ o výměře 25 m 2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 417 – 1196/2018 ze dne 21. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 166/11, ostatní
plocha, jiná plocha, 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. Ratibořské Hory, díl „m“ o výměře 27 m2,
oddělený na základě geometrického plánu č. 417 – 1196/2018 ze dne 21. 9. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 443/31, 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. Ratibořské Hory, díl „l“ o výměře 129 m 2, oddělený na základě geometrického plánu č. 417 –
1196/2018 ze dne 21. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 445/6, 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. Ratibořské Hory, díl „g“ o výměře 23 m2
a díl „i“ o výměře 1 m2, oddělené na základě geometrického plánu č. 417 – 1196/2018 ze dne 21. 9. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 568, trvalý travní porost, 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. Ratibořské Hory a díl „b“ o výměře 27 m2 a díl „d“ o výměře 2 m2, oddělené na základě geometrického
plánu č. 417 – 1196/2018 ze dne 21. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 573, 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. Ratibořské Hory
v dosavadním vlastnictví Obce Ratibořské Hory, IČO 252794, kdy náklady na vyhotovení geometrického
plánu uhradila Obec Ratibořské Hory v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně a za podmínky, že Jihočeský
kraj zřídí bezúplatně ve prospěch Obce Ratibořské Hory služebnost spočívající v právu umístění stavby
propustku do pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 571/1 v k. ú. Ratibořské Hory v rozsahu
dle geometrického plánu č. 417 – 1196/2018 ze dne 21. 9. 2019 a v právu přístupu a vjezdu za účelem
údržby a oprav tohoto propustku,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2161/17 o výměře 5 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělné na základě geometrického plánu č. 1818 – 457/2019 ze dne 18. 9. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2161/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1439 pro obec a k. ú.
Křemže a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2161/18 o výměře 841 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, oddělné na základě geometrického plánu č. 1841 – 457/2019 ze dne 11. 2. 2020 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 2161/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1439
pro obec a k. ú. Křemže v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „b“ o výměře 1 m 2, oddělený
na základě geometrického plánu č. 1818 – 457/2019 ze dne 18. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 29/2, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
a k. ú. Křemže, díl „c“ o výměře 50 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 1818 – 457/2019 ze dne
18. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 30/2, ostatní plocha, neplodná půda, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
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nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Křemže, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 40/5 o výměře 27 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1818 –
457/2019 ze dne 18. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 40, zastavěná plocha a nádvoří,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Křemže a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 2161/19 o výměře 1 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1841 –
457/2019 ze dne 11. 2. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2161/7, ostatní plocha,
jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Křemže v dosavadním vlastnictví Městyse
Křemže, IČO 245950, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů 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,
c)
dílů „m + o“ o výměře 98 m2 a dílu „i“ o výměře 7 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 716 –
1099/2018 ze dne 29. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 743/2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 120 pro obec a k. ú. Dubné, pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 718/6 o výměře 33 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 718/7 o výměře 79 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, dílu „a“ o výměře 173 m2 a dílu „c“ o výměře 46 m2, oddělených na základě
geometrického plánu č. 706 – 5/2019 ze dne 9. 2. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 718/5,
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 120 pro obec a k. ú. Dubné, dílu „b“ o výměře
5 m2, dílu „e“ o výměře 414 m2, dílu „i“ o výměře 60 m2, dílu „n“ o výměře 69 m2 a dílu „s“ o výměře 45 m2,
oddělených na základě geometrického plánu č. 549 – 48/2019 ze dne 30. 7. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 887/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 120 pro obec
Dubné a k. ú. Křenovice u Dubného v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „f“ o výměře 4 m 2,
oddělený na základě geometrického plánu č. 716 – 1099/2018 ze dne 29. 7. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 641/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec a k. ú. Dubné, díl „e“ o výměře 1 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 716 – 1099/2018
ze dne 29. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 743/5, 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 a k. ú. Dubné, díl „n“ o výměře 0,22 m2, oddělený na základě
geometrického plánu č. 716 – 1099/2018 ze dne 29. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 743/5, 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 a k. ú. Dubné, díl „c“
o výměře 52 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 716 – 1099/2018 ze dne 29. 7. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 641/23, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 1 pro obec a k. ú. Dubné, díl „a“ o výměře 73 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 716 –
1099/2018 ze dne 29. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1158, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dubné, díl „d“ o výměře 96 m 2,
oddělený základě geometrického plánu č. 549 – 48/2019 ze dne 30. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 887/7, 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 Dubné
a k. ú. Křenovice u Dubného a díl „v“ o výměře 2276 m2, oddělený základě geometrického plánu č. 549 –
48/2019 ze dne 30. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 896/9, 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 Dubné a k. ú. Křenovice u Dubného v dosavadním
vlastnictví Obce Dubné, IČO 244856, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradila Obec Dubné
v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
d)
dílu „a“ o výměře 1 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 3739 – 10/2020 ze dne 12. 2. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 12/11, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4252
pro obec a k. ú. Veselí nad Lužnicí, dílu „b“ o výměře 42 m2, dílu „g“ o výměře 106 m2, dílu „d“ o výměře
2 m2, dílu „e“ o výměře 4 m2 a dílu „f“ o výměře 1 m2, oddělených základě geometrického plánu č. 3739 –
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10/2020 ze dne 12. 2. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 12/2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 4252 pro obec a k. ú. Veselí nad Lužnicí v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za díl „c“ o výměře 1 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 3739 – 10/2020
ze dne 12. 2. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 12/1, 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. Veselí nad Lužnicí a díl „h“ o výměře 39 m2,
oddělený na základě geometrického plánu č. 3739 – 10/2020 ze dne 12. 2. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 12/5, 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. Veselí nad Lužnicí v dosavadním vlastnictví Města Veselí nad Lužnicí, IČO 253081, kdy náklady
na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město Veselí nad Lužnicí v rámci své investiční akce a poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
e)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 831/4 o výměře 66 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 831/5 o výměře 27 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 831/6 o výměře 257 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 831/7 o výměře 77 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 831/8 o výměře 151 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 831/9 o výměře 143 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 831/10
o výměře 96 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 831/11 o výměře 301 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 831/12 o výměře 102 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě
geometrického plánu č. 152 – 123/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 831/1, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 36 pro obec Budkov a k. ú. Budkov u Husince a pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 843/3 o výměře 112 m2, ostatní plocha, neplodná půda, oddělené na základě
geometrického plánu č. 153 – 9/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 843/1, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 36 pro obec Budkov a k. ú. Budkov u Husince v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 148/1 o výměře 63 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace a č. 844/28 o výměře 20 m 2, ostatní plocha, silnice, která jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec Budkov a k. ú. Budkov u Husince, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 654/5 o výměře 91 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 152 –
123/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 654/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Budkov a k. ú. Budkov u Husince, pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 701/2 o výměře 185 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 152 – 123/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 701, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Budkov a k. ú. Budkov u Husince a pozemkovou parcelu
katastru nemovitostí č. 52/8 o výměře 17 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického
plánu č. 153 – 9/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 52/7, trvalý travní porost, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Budkov a k. ú. Budkov u Husince v dosavadním vlastnictví Obce
Budkov, IČO 583332, 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,
f)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 412/9 o výměře 118 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
a dílu „c“ o výměře 6 m2, oddělených oddělené na základě geometrického plánu č. 213 – 21/2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 412/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 171
pro obec Mladá Vožice a k. ú. Blanice u Mladé Vožice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „b“
o výměře 67 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 213 – 21/2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 392/1, 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
Mladá Vožice a k. ú. Blanice u Mladé Vožice v dosavadním vlastnictví Města Mladá Vožice, IČO 252557,
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,
g)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 860/2 o výměře 129 m 2, 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,
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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,
h)
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 m2
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 m2, 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 m 2, oddělený
na základě geometrického plánu č. 403 – 18/2020 ze dne 16. 3. 2020 z pozemkové parcely katastru
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,
i)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2779/6 o výměře 228 m 2, 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 m 2, 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,
j)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3123/3 o výměře 82 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 3123/4 o výměře 52 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 3123/5 o výměře 375 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 3123/6 o výměře 345 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3123/7 o výměře 58 m 2,
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 m 2, ostatní plocha, zeleň,
č. 3151/7 o výměře 67 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3151/8 o výměře 41 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, č. 3151/9 o výměře 42 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3151/10 o výměře 336 m 2, 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 m 2, ostatní
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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 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. 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,
k)
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 m 2, 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
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 m 2, 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,
3. předání k hospodaření
předmětu vzájemného darování uvedeného v části I. 2. usnesení k vlastnímu hospodářskému využití
ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst.
2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370
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10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde ke změně přílohy č. 2
zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých
Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, která se tak
doplní o nemovitosti uvedené v části I. 2. usnesení jako předmět vzájemného darování,
4. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1. a 2. usnesení jako předmět darování
a vzájemného darování v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí
osobou ve smyslu této části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy
a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, z níž budou ke stejnému dni vyňaty nemovitosti
uvedené v části I. 1. a 2. usnesení jako předmět darování a vzájemného darování v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.
K bodu: Prodej pozemku v k. ú. Bolechy - ukončení záměru
Usnesení č. 667/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit prodej pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2216/4 o výměře 403 m 2,
ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 212 – 126/2016 ze dne 22. 1. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2216/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 19 pro obec Vyšší Brod a k. ú. Bolechy za kupní cenu 120 900,- Kč a náklady spojené
s prodejem nemovitosti obchodní firmě Occulto, s. r. o., se sídlem Kunětická 2534/2, Vinohrady,
120 00 Praha 2;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.
K bodu: Směna nemovitostí v k. ú. Volary - ukončení záměru
Usnesení č. 668/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit směnu budovy bez čp, garáž, postavené na stavební parcele katastru
nemovitostí č. 1410/1 v k. ú. Volary včetně stavební parcely katastru nemovitostí č. 1410/1 o výměře 796 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 68 pro obec a k. ú. Volary v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 5491 o výměře 917 m2, ostatní
plocha, jiná plocha a č. 5492 o výměře 100 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Volary a díl „a“ o výměře 1786 m2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 1806 – 60/2018 ze dne 27. 7. 2018 ze stavební parcely katastru nemovitostí č. 796/1, zastavěná
plocha a nádvoří, společný dvůr, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Volary
v dosavadním vlastnictví Města Volary, IČO 250830, kdy Město Volary uhradí Jihočeskému kraji doplatek
kupní ceny ve výši 109 100,- Kč, náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj, náklady
na vyhotovení znaleckého posudku č. 3322/20 ze dne 31. 1. 2020 uhradilo Město Volary, náklady
na vyhotovení znaleckého posudku č. 922 ze dne 24. 2. 2020 uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.
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K bodu: Rozpočtové změny 12/20
Usnesení č. 669/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 186/R – 200/R,
2. návrh rozpočtových opatření č. 182/Z – 185/Z a 201/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 182/Z – 185/Z a 201/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 186/R – 200/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtová opatření č. 182/Z – 185/Z a 201/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Záměr prodeje části nemovitostí v areálu bývalého domova důchodců v Tučapech
Usnesení č. 670/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr prodeje části nemovitostí v areálu bývalého domova důchodců v Tučapech, které jsou svěřeny
k hospodaření Domovu pro seniory Chýnov, IČO 75011204, v k. ú. Tučapy u Soběslavi, a to pozemku
stavební parcely KN č. 328 včetně stavby, která je jeho součástí – budovy bez čp/če a pozemku pozemkové
parcely KN č. 56/11 včetně stavby dřevníku, která je jeho součástí, z majetku Jihočeského kraje minimálně
za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, tj. 649 000 Kč + náklady spojené
s prodejem;
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr prodeje dle části I. 1. tohoto usnesení na úřední desce,
b) po splnění části I. 2. a) tohoto usnesení a po přijetí nabídek připravit návrh na prodej předmětných
nemovitostí k projednání v orgánech kraje;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Výkup pozemků v PP Chrastí
Usnesení č. 671/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi pozemku parcely KN č. 1310 a pozemku parcely KN č. 1330/45 vedených na LV č. 38 v k. ú. Třebeč
za cenu sjednanou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1 410 920 Kč, a to od 15 konkrétních
podílových spoluvlastníků:
a1) ****** podíl 1/36,
a2) ****** podíl 1/12,
a3) ****** podíl 1/24,
a4) ****** podíl 1/24,
a5) ****** podíl 1/12,
a6) ****** podíl 1/12,
a7) ****** podíl 1/12,
a8) ****** podíl 1/12,
a9) ****** podíl 1/12,
a10) ****** podíl 1/12,
a11) ****** podíl 1/12,
a12) ****** podíl 1/36,
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a13) ****** podíl 1/12,
a14) ****** podíl 1/12,
a15) ****** podíl 1/36,
do vlastnictví Jihočeského kraje dle návrhu vzorové kupní smlouvy o převodu pozemků v příloze č. 1 návrhu
č. 671/RK/20,
b) předání pozemku dle části I. 1. a) usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Krajskému školnímu
hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, zřizovanému krajem, ke dni
podání návrhu na vklad práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) usnesení,
b) zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující
svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) usnesení,
3. vzít na vědomí
informaci, že OZZL má potřebné zdroje v rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2020 na ORJ 07
a rozpočtovým opatřením zajistí převod finančních prostředků na úhradu kupní ceny za pozemky v části I. 1.
usnesení a souvisejících nákladů na ORJ 04, OHMS;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na výkup dle části I. usnesení zastupitelstvu
kraje k projednání.
K bodu: Koupě spoluvlastnického podílu 1/6 pozemků v PR Radomilická mokřina
Usnesení č. 672/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi spoluvlastnického podílu ideální 1/6 pozemků parcel KN č. 518/4, 518/14, 518/19, 519/1, 519/11,
519/17, 520/1, 521/3, 522/8, 522/13 a 1086/10 v k. ú. Záblatí od ****** do vlastnictví Jihočeského kraje za
cenu sjednanou ve výši 31 770 Kč dle návrhu smlouvy v příloze č. 5 návrhu č. 677/RK/20,
b) předání pozemků dle části I. 1. a) usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Krajskému školnímu
hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, zřizovanému krajem, ke dni
podání návrhu na vklad práva ze smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) usnesení,
b) zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující
svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) usnesení,
3. vzít na vědomí
informaci, že OZZL má potřebné zdroje v rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2020 na ORJ 07
a rozpočtovým opatřením zajistí převod finančních prostředků na úhradu kupní ceny a souvisejících nákladů
za pozemek v části I. 1. usnesení na ORJ 04, OHMS;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Koupě spoluvlastnického podílu ke stavbě bez čp/če, k. ú. Střelské Hoštice
Usnesení č. 673/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k jiné stavbě bez čp/če, stojící na pozemku KN stavební
parcele č. st. 309, k. ú. Střelské Hoštice, od pana Ing. Jakuba Hrádka, bytem Božetěchova 3003/133,
Královo pole, 612 00 Brno, za cenu v místě a čase obvyklou, a to ve výši 45.500 Kč, do vlastnictví
Jihočeského kraje dle návrhu smlouvy v příloze č. 3 návrhu č. 653/RK/20,
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b) předání uvedeného majetku dle části I. 1. a) usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Dětskému
domovu, Mateřské škole, Základní škole a Praktické škole, Písek, Šobrova 111, IČO 60869097,
zřizovanému krajem, ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru
nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) usnesení,
3. vzít na vědomí
informaci, že rada schválila nařízený odvod z fondu investic Dětskému domovu, Mateřské škole, Základní
škole a Praktické škole, Písek, Šobrova 111, IČO 60869097, do rozpočtu kraje k úhradě kupní ceny
a souvisejících nákladů za spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na nemovitosti uvedené v části I. 1. a) usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na koupi dle části I. usnesení zastupitelstvu
kraje k projednání.
K bodu: Darování části pozemku městu Horní Planá
Usnesení č. 674/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) darování nemovitosti v k. ú. Horní Planá a to: pozemku parcely KN č. 791/43 o výměře 823 m2 oddělené
z pozemku parcely KN č. 791/2 dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2631-195/2019 z vlastnictví
Jihočeského kraje do vlastnictví města Horní Planá, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá, IČO 00245895, dle
návrhu darovací smlouvy č. SD/OHMS/085/20 v příloze č. 5 návrhu č. 688/RK/20,
b) vyjmutí nemovitosti dle části I. 1. a) usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem Domu dětí
a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1, se sídlem U Zimního stadionu 1/290, 370 01 České
Budějovice, IČO 60077638, zřizované krajem, ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva z darovací
smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na darování nemovitosti zastupitelstvu kraje
k projednání.
K bodu: Směna nemovitostí s ČR-Státním pozemkovým úřadem
Usnesení č. 675/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) směnu nemovitostí ve vlastnictví Jihočeského kraje - pozemku poz. parcely KN p. č. 480/31 v k. ú. Bílsko
u Vodňan a pozemku poz. parcely KN p. č. 366/35 v k. ú. Mladějovice, za nemovitosti ve vlastnictví ČR
s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov,
130 00 Praha 3, IČO 01312774 - pozemky poz. parcely KN p. č. 2458/2 a p. č. 2458/3 v k. ú. Trocnov, bez
doplatku, dle návrhu směnné smlouvy v příloze č. 7 návrhu č. 672/RK/20,
b) vyjmutí zcizovaných nemovitostí dle části I. 1. a) tohoto usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem
Krajského školního hospodářství, IČO 71294775, zřizovaného krajem, ke dni podání návrhu na vklad
vlastnického práva ze směnné smlouvy do katastru nemovitostí,
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c) předání nabývaných nemovitostí dle části I. 1. a) tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem
Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích, IČO 00073539, zřizovanému krajem, ke dni podání návrhu na
vklad vlastnického práva ze směnné smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) tohoto usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušných zřizovacích listin
vymezujících svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) a c) tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Jihočeským krajem a Krajskou radou seniorů Jihočeského kraje
Usnesení č. 676/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako vlastníkem a půjčitelem
a Krajskou radou seniorů Jihočeského kraje p. s., se sídlem České Budějovice 370 01, Žižkova 12,
IČO 02250888, jako vypůjčitelem, na bezplatné užívání nebytových prostor a zařízení včetně movitých věcí
v budově čp. 1824 v ulici B. Němcové, která je součástí pozemku parcely KN p. č. 107/3 v k. ú. České
Budějovice 7, na dobu neurčitou s účinností od 01.08.2020, dle návrhu smlouvy o výpůjčce v příloze návrhu
č. 690/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k
realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Dodatek k budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k. ú. Prachatice
Usnesení č. 677/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
č. SSB/OHMS/018/19 dle přílohy č. 1 návrhu č. 691/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.
K bodu: Úpravy nájemného v době trvání nouzového stavu
Usnesení č. 678/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
úpravu nájemného u pronájmů nebytových prostor takto:
1. Františku Greinerovi – Granta, Písecká 1054/4, 370 11 České Budějovice 2, č. smlouvy SN/OHMS/163/14
snížením nájemného o 1 000 Kč z platby pololetního nájemného za rok 2020,
2. České poště, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, č. smlouvy SN/OHMS/094/17 snížením
nájemného v celkové výši 3 000 Kč z plateb nájemného za měsíce březen, duben, květen 2020,
3. firmě Office Food, s.r.o., Bryksova 939/37, 198 00 Praha 9 Černý Most, č. smlouvy SN/OHMS/202/17
prominutím dluhu z nezaplaceného nájemného za měsíce březen, duben, květen 2020 v celkové výši
154 113 Kč;
II. pověřuje
Ing. Bc. Jiřího Fidlera, vedoucího OHMS, podepsáním přípisů, kterými bude úprava nájemného sdělena
nájemcům.
K bodu: Záměr pronájmu nemovitostí Letiště České Budějovice - dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu, správě a
provozování letiště České Budějovice
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Usnesení č. 679/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
záměr prodloužení pronájmu nemovitostí dle Smlouvy o nájmu, správě a provozování letiště České
Budějovice Jihočeskému letišti České Budějovice a.s. a úpravu této smlouvy ve znění přílohy č. 1 návrhu
č. 748/RK/20;
II. bere na vědomí
výzvu k předání nově vybudovaných stavebních objektů a provozních souborů v území Letiště Planá
do nájmu Jihočeskému letišti České Budějovice a.s. ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 748/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.
K bodu: Přijetí daru z Číny – jednorázových chirurgických ústenek v souvislosti s epidemií Covid-19
Usnesení č. 680/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
přijetí daru v podobě 19 800 kusů chirurgických ústenek v celkové hodnotě 141 649 Kč v souvislosti
s epidemií Covid-19 od partnerů z Číny, z města Donghai;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 681/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 285/RK/20;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 285/RK/20 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru ve výši 5 000,- Kč příjemci: Sportovní klub policie České
Budějovice, z.s., Jiráskovo nábř. 999/25, 370 04 České Budějovice, IČO 00666033, na zajištění akce:
„Mistrovství České republiky UNITOP ČR v orientačním běhu 2020“;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 9 500,- Kč příjemci: Městys Chlum u Třeboně, Náměstí 115, 378 04 Chlum u Třeboně,
IČO 00246816, na zajištění akce: „Srpnová neděle“;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci
části II. usnesení,
2. Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh podle části III. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 25. 6. 2020
Usnesení č. 682/2020/RK-99
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 25.6.2020 v upraveném znění.

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

………………………………
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