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Zápis ze zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje  KHEJ, org. odd. 

Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění  
ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE 

ZÁPIS 

Číslo zasedání: JEDN-Z-26/2020 
Místo konání: Kruhový sál Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, 2. n.p. 

č. 2008, České Budějovice 
Datum konání: 20. 2. 2020 od 10,00 hod. 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: J. Bartošek, R. Springer, L. Kozlová, J. Slíva, J. Zimola, P. Podhola, P. Souhrada 

Hosté: dle prezenční listiny  

Předsedající: I. Stráská 

Ověřovatelé: P. Braný, M. Kuba 

 
1. bod programu 
Zahájení 
 
26. zasedání zastupitelstva zahájila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, přivítala přítomné 

zastupitele a konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů (47), zastupitelstvo je schopno 

platně jednat a usnášet se.  

 

I. Stráská uvedla, že do zahájení zasedání se omluvili členové zastupitelstva: J. Bartošek, R. Springer, 
L. Kozlová, J. Slíva, J. Zimola, P. Podhola, P. Souhrada. 
 
Současně sdělila přítomným, že v zájmu zlepšení informování veřejnosti o činnosti orgánu kraje probíhá 
na webových stránkách kraje audiovizuální přenos z jednání zastupitelstva. Záznam ze zasedání bude 
následně zveřejněn po případné anonymizaci osobních údajů na internetových stránkách kraje.   
 
Za ověřovatele zápisu 26. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi: P. Braný, M. Kuba 
 
Hlasování č. 1 o návrhu na ověřovatele zápisu:  
(pro/proti/zdržel se) 
44/0/0 
Návrh byl přijat. 

 
Návrh na členy návrhové a volební komise:  
J. Krejsová, P. Eliáš, J. Fišer, V. Klapsia, T. Bouzek 
 
Hlasování č. 2 o návrhu na členy návrhové a volební komise: 
45/0/0 
Návrh byl přijat. 
 
Předsedou návrhové a volební komise byl zvolen T. Bouzek. 
 
Zápis z jednání zastupitelstva kraje 12. 12. 2019 byl ověřovateli (I. Moravec, P. Hroch) ověřen, podepsán 
a nebyly k němu vzneseny žádné námitky. Zapisovatelkou byla určena R. Mrázková; spolupráce 
R. Krejčí. 
 
Dále I. Stráská podala informaci k programu zasedání, který schválila rada kraje 6. 2. 2020: 
 
Ke stažení z programu: 
Bod č. 17 – Zrušení usnesení č. 333/2019/ZK-24 ve věci realizace akce „Výstavba nového ubytovacího 
pavilonu – Domov pro seniory Chýnov (J. Knot) 
Bod č. 37 – Realizace projektu „Kulinářské dědictví“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu 
kraje (P. Hroch) 
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Diskuze: 
M. Kuba – s odůvodněním uvedl, že klub ODS navrhuje do programu bod „Zastavení přípravy projektu 
parkoviště a truck centra v areálu letiště Č. Budějovice v plánovaném rozsahu“ (v rámci zařazeného bodu 
budou navržena usnesení); měl možnost seznámit se se závěry průzkumu trhu potencionálního 
strategického partnera (studie), ze kterých vyplývají pesimistická zjištění; studie uvádí, že nelze očekávat, 
že kterýkoliv investor dosáhne z provozu letiště provozního zisku v horizontu následujících 20-30 let; 
rozvoj letiště osobní a nákladní dopravy bude nést značné náklady na investice do služeb a infrastruktury; 
po oslovení 180 firem se ozvala pouze jedna firma, která deklaruje reálný zájem o letišti jednat; dále 
zmínil dopis z dubna 2018 od stejné společnosti, kde deklaruje ten samý zájem jednat; studie na 
vyhledávání stála 1,4 mil. Kč; letiště lze financovat jen z rozsahu služeb, které budou kolem (zastavění 
ploch apod.); náměstek J. Knot nemá představu, co by společnost přinesla, nepřináší žádné řešení; 
dotaz, kdo bude provozovat letiště, než se na pozemcích vystaví haly; ve zmiňovaném dopise z r. 2018 je 
velká část debaty o provozování cargo dopravy;  
- požádal o zastavení investice za dalších 250 mil. Kč do areálu v situaci, kdy se neví, co se s areálem 
bude dít; uznává argument náměstka pro ekonomiku J. Nováka, že to bylo na základě žádosti 
statutárního města o vytěsnění parkujících kamionů z města Č. Budějovice, toto lze vyřešit nějakou 
přechodnou fází; je potřeba ale počkat na vybudování dálničního obchvatu; pokud to nebude spojeno 
s provozem letiště, tak to v takovémto rozsahu nemůže fungovat; 
- navrhuje usnesení: Zastupitelstvo Jihočeského kraje I. ukládá radě kraje zastavit přípravu projektu 
parkoviště a truck centra v prostorech areálu Letiště Č. Budějovice, a.s. v plánovaném rozsahu, a to 
minimálně po ukončení jednání s potencionálním strategickým partnerem, který vyjasní budoucnost 
celého provozu letiště; 
II. Zastupitelstvo Jihočeského kraje ukládá náměstkovi hejtmanky J. Knotovi připravit a navrhnout 
zastupitelstvu prozatímní variantu možnosti parkování kamionů v areálu letiště s minimálním nutným 
zázemím, která by do doby vybudování dálničního obchvatu umožnila Statutárnímu městu Č. Budějovice 
vymístění kamionů parkujících na Dlouhé louce. 
- svým příspěvkem chtěl vysvětlit, že není proti tomu, aby se vymístily kamiony z Dlouhé louky, ale je 
třeba si uvědomit, že dopravní proudy po vybudování dálnice povedou jinak; 

  
P. Braný – vyjádřil se k návrhu klubu KSČM na odvolání 1. náměstka hejtmanky J. Knota z důvodu jeho 
změny stranické příslušnosti; takovouto významnou funkci by z uvedeného důvodu neměl vykonávat; 
v koalici ovšem k odvolání vůle není - návrh na odvolání J. Knota klub KSČM předkládat nebude; 
- materiál k vývoji letiště zmíněný M. Kubou většina zastupitelů neviděla; poznamenal, že vše, co vlastní 
a spravuje samospráva, je vždy dotováno; hledat někoho, kdo by provozoval letiště a byl od začátku 
soběstačný, je utopické; v klubu proběhne porada, zda podpoří zařazení bodu, je zřejmé, že půjde 
o diskusi k letišti (rada rozhodne a bude politicky zodpovědná); ať už bod bude či nebude do programu 
zařazen, k újmě nedojde; jisté je, že parkoviště pro kamiony město v nejbližší době potřebuje; 
 
I. Stráská – avizovala vyhlášení přestávky na poradu klubů; 
 
T. Hajdušek – v reakci na P. Braného uvedl, že pokud by měl být J. Knot odvolán z funkce prvního 
náměstka, tak z důvodu manažerského nezvládání projektu výstavby Letiště Č. Budějovice; 
- s odůvodněním podpořil návrh M. Kuby na zařazení uvedeného bodu a následně hlasování 
o předloženém návrhu na usnesení; 
- je zarážející, že jako zastupitel neobdržel M. Kubou zmíněný dopis potencionální firmy, která by přivedla 
strategického partnera pro rozvoj letiště; dopis je závažný jak z hlediska časového (byl doručen 
v 4/2018), tak svým obsahem; z dopisu je zřejmé, že bez toho, aniž by zde byla synergie osobní a 
nákladní letecké přepravy, se letiště nezprovozní; je otázka, na kolik je nákladní doprava schopná dotovat 
a zajišťovat osobní přepravu; jako zastupitel i občan kraje se táže, zda je reálné, že občané se budou 
moci letecky přepravit např. na Mallorku, aniž by museli do Prahy; je otázka, kdy bude letecká doprava na 
letišti provozována; z analýzy vyplývá, že letiště bude dalších 20-30 let provozováno se ztrátou; za této 
nejisté situace považuje za nutné, aby všechny investice byly do letiště zastaveny do vyjasnění: komu 
bude letiště patřit, zda dojde k dohodě mezi městem a krajem na odkupu podílu akcií, za jakou částku a 
jakým způsobem bude letiště dokončeno a zprovozněno;  
 
J. Bauer – s odůvodněním požádal o zařazení nového bodu k letišti; J. Knot by měl dostat právo, aby 
prokázal, že je člověk, který dobře řídí projekt Jihočeského letiště a další jiné věci; 
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- při projednání rozpočtu JK na roky 2018-2020 vždy kritizoval vedení kraje v tom, že nemá strategické 
projekty vedoucí Jihočeský kraj do úspěšné budoucnosti; domnívá se, že toto volební období je obdobím 
promarněných šancí; 
- je důležité vědět, v jakém stavu se nachází projekt Jihočeského letiště; základní informace by dnes 
zaznít měly; 
 
F. Konečný – předeslal, že město Č. Budějovice požádalo Jihočeský kraj o pomoc s přesunem kamionů; 
v současné době je třeba na to nahlížet v kontextu aktuálních informací; parkoviště je vedlejším 
produktem ostatních investic kolem; je třeba zvážit, zda v tomto projektu pokračovat nebo ho pozastavit 
a nalézt provizorní řešení; považuje za důležité, aby vedení přišlo s nějakým návrhem; 
 
V. Pešek – k zařazení bodu do programu klubem ODS – ocitoval větu z analýzy k letišti, která konstatuje, 
že projekt je v začátcích; koalice je zde 3 roky; dotazoval se, kdo je za letiště zodpovědný (předpokládá, 
že je to J. Knot a J. Švec); 
 
M. Joch – k návrhu na zařazení bodu – iniciativa na parkoviště přišla z města; sdělil vývoj parkování 
kamionů na Dlouhé louce, smlouva na parkování doběhla a prostor se ukázal jako volný; F. Konečný 
vstoupil v jednání s Jihočeským krajem a přesvědčoval kraj, že by měl prostor v areálu letiště částečně 
uvolnit a nainvestovat, s tím, že tam vznikne odstavné parkoviště pro kamiony (domnívá se, že v koalici 
byla v té době i ODS); Jihočeský kraj začal připravovat projekt, nyní se dozvídáme, že projekt je 
připraven zbytečně a dále jsme se dozvěděli, že se bude stavět dálnice a že po dnešní silnici (E55) 
žádné kamiony jezdit nebudou; dodal, že dokud nebude severní spojka, kamiony budou současnou 
trasou jezdit stále;  
 
M. Kuba – ve svém předchozím vystoupení uvedl, že kamiony se mají posunout z Dlouhé louky na letiště, 
přemístit je ovšem na normální betonovou plochu a nebudovat „hotely“ v momentu, kdy není známo, co 
řekne strategický partner; vystoupení M. Jocha nebylo v kontextu toho, co sděloval ve svém předchozím 
vystoupení; pouze navrhuje úspornější variantu; J. Knot není schopen odpovědět na legitimní 
manažerské dotazy k projektu, nemá představu o provozu letiště; 
 
P. Kalina – uvedl, že kamiony nepatří na Dlouhou louku; stálo by za to vybudovat u letiště provizorní 
parkoviště; dopravu má na starosti J. Švec, Krajské školní hospodářství (KŠH) má v gesci Z. Dvořák; 
nechápe souvislosti, proč má vybudování truck-centra na starosti KŠH; pokud budeme brát letiště jako 
celek, měla by to tvořit jedna společnost;  
 
F. Konečný – je třeba zamyslet se nad věcnou stránkou, nad možným řešením za cca 20-30 mil. Kč na 
vybudování odstavné plochy s jednoduchým zázemím; 
 
T. Hajdušek – hovoříme o 250 mil. Kč z peněz daňových poplatníků, tato diskuse musí proběhnout;  
- je alarmující, že doposud nezaznamenal žádné vyjádření od J. Knota a J. Švece; 
 
J. Váňa – dnes vyšlo najevo to, že zamýšlené parkoviště u letiště řeší dopravní situaci v Č. Budějovicích; 
začne lobovat pro to, aby kraj začal řešit dopravní situaci v Třeboni;  
- v r. 2012 bylo přijato usnesení hledat strategického partnera; teprve nyní někam spějeme; bylo by dobré 
to pozastavit; 
- diskuse proběhla, požádal o zařazení bodu; 
 
V. Pešek – podpoří zařazení navrhovaného bodu; chybí mu podrobnosti; domnívá se, že za 4 roky přijde 
tato investice vniveč;  
 
I. Stráská – požádala, abychom směřovali k přestávce na poradu klubů; 
 
J. Knot – v r. 2010 vstoupil do politiky a krajská politika mu byla vzdálená; o projektu letiště nevěděl do 
r. 2016 nic; v r. 2016 byli v kampani do krajského zastupitelstva těmi, kteří kritizovali projekt letiště 
v Č. Budějovicích; popsal genezi problematiky letiště od v r. 2005 do r. 2017; to, v jaké podobě se letiště 
nachází, se rozhodlo v minulém volebním období projektem z r. 2015; společnost Accolade představila 
variantu, která se reálně zaobírala vytvořením skladovacích prostor pro cargo letiště, v 2/2019 bylo 
rozhodnuto o výběru poradce pro výběr strategického partnera; bylo osloveno cca 170-180 společností, z 
toho tři společnosti projevily zájem, že bude-li vypsán záměr, jsou připraveni v debatě pokračovat; jediná 
společnost Accolade poslala písemný dopis; několikrát citovaný materiál byl představen na řádně svolané 
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schůzi rady kraje a pracovní skupině pro letiště zastoupené všemi zástupci klubů; bylo doporučeno, aby 
byl vypracován materiál opětovně projednaný v pracovní skupině, který stanoví další postup; pokud 
materiál pracovní skupina doporučí, bude projednán na dubnovém zasedání zastupitelstva kraje; 
poradcem bylo řečeno, že spojení pozemků a letiště je to, o co by měl budoucí partner zájem; do doby, 
než bude odsouhlasena forma záměru, je vedení debat s budoucím partnerem tzv. „na vodě; pracuje se 
na vytvoření materiálu, který bude předložen pracovní skupině a pracovní skupina zaujme stanovisko 
k tomu, aby bylo předloženo na dubnové zasedání zastupitelstva; domnívá se, že nedošlo k žádné 
zásadní prodlevě;  
 
M. Kuba – negativně se vyjádřil k vystoupení J. Knota, který nemá žádnou představu o tom, co má 
partnerství znamenat; nevyjádřil se ve smyslu, že J. Knot může za současnou podobu letiště, jde 
o problém J. Zimoly, tehdejší koalice KSČM a ČSSD; J. Knotovi je vyčítáno to, že už 2 roky dostatečně 
nereaguje na uvedenou situaci; 
 
J. Váňa – všichni byli přesvědčeni o tom, že letiště byl dobrý krok; ale chybou je to, že neznáme další 
vývoj; politická reprezentace kraje by měla sdělit, co s letištěm bude; není správná cesta to oddalovat;  
 
T. Hajdušek – k J. Knotovi – činí ho zodpovědným za to, že na konci volebního období stále zastupitelé 
neví, co s letištěm bude; táže se J Knota, zda je či není pro to, aby se pozastavila investice 250 mil. Kč 
do parkoviště na letišti; 
 
V. Pešek – přečetl volební program před krajskými volbami uskupení PRO JIŽNÍ ČECHY týkající se 
dopravy; 
 
J. Knot – pokud je vypsána veřejná zakázka, je problematické zakázku zrušit; jinými slovy, nezbylo nic 
jiného, než projekt potvrdit; 
- k T. Hajduškovi – souhlasí s tím, že pokud hledáme strategického partnera a chceme udělat určitý 
akciový podíl, je důvodné, aby se do té doby s pozemky nikterak nenakládalo a otevřelo se to vstupu 
strategického partnera; 
 
V. Pešek – nejdříve musí dojít k dohodě na podobě akciové společnosti mezi krajem a městem a pak se 
mohou někam vkládat investice; 
 
J. Svoboda – technicky sdělil, že na městě se o ukončení diskuse hlasuje; 
 
M. Kuba – požádal o zařazení navrhovaného bodu v programu jako bod 5;  
 
I. Stráská – k truck-centru – návrh vznesený M. Kubou má logiku; při jednání o hledání strategického 
partnera bylo hovořeno i o tom, že je v této chvíli lepší nedělat v území žádné zásahy, dokud nedojde 
k dohodě s potencionálním zájemcem;  
- vyhlásila 5 minutovou přestávku na poradu klubů; 
 
 
I. Stráská – po přestávce na poradu klubů sdělila, že proběhne hlasování o zařazení bodu k zastavení 
truck-centra; 
 
T. Bouzek (předseda návrhové a volební komise) – přečet název bodu, který má být do programu 
zařazen: Zastavení přípravy projektu parkoviště a truck-centra v areálu letiště Č. Budějovice; 
 
I. Stráská – konstatovala, že rada zastavila přípravu projektu z důvodu, že je třeba hovořit o využití území 
i se strategickým partnerem; na příštím zasedání zastupitelstva se budeme bavit o tom, jak celé území 
bude vypadat dále;  
  
Hlasování č. 3 o zařazení bodu „Zastavení přípravy projektu parkoviště a truck-centra v areálu letiště 
Č. Budějovice“ (jako bod 4A/, bez písemného materiálu): 
32/5/6 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování č. 4 o programu jako celku:  
43/0/2 
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Návrh byl přijat. 

 
Program (po úpravách): 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 22.11. 2019 do 30. 1. 2020 (Mgr. Ivana 

Stráská, návrh č. 1/ZK/20)  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 4/ZK/20)  
4. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje (Mgr. Ivana Stráská, 

návrh č. 3/ZK/20)  
4A/ Zastavení přípravy projektu parkoviště a truck-centra v areálu letiště Č. Budějovice (bez písemného  
     materiálu) 
5. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 5/ZK/20)  
6. Návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva v r. 2020 (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 45/ZK/20)  
7. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků pro Kancelář ERDV (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 

31/ZK/20)  
8. Informace o využití krizové rezervy JčK na řešení následků výbuchu bytového domu v obci Lenora 

dne 3.10.2019 (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 32/ZK/20)  
9. Poskytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmanky (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 

33/ZK/20)  
10. Návrh volby přísedících krajského soudu (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 12/ZK/20)  
11. Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., „Ekologizace a snížení 

energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“ v rámci 146. výzvy OPŽP - kofinancování 
a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje, a zrušení usnesení č. 196/2019/ZK-22 (Mgr. Ivana 
Stráská, návrh č. 42/ZK/20)  

12. Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., „Zabezpečení krizového řízení a 
úspor provozních nákladů“ v rámci 146. výzvy OPŽP, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu 
Jihočeského kraje, a zrušení usnesení č. 197/2019/ZK-22 (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 43/ZK/20)  

13. Zpráva o plnění Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023 za rok 2019 
(Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 40/ZK/20)  

14. Dodatek č. 24 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba 
Jihočeského kraje (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 44/ZK/20)  

15. Volba člena představenstva společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. (JUDr. Josef Knot, 
MBA, návrh č. 59/ZK/20)  

16. 4. aktualizace Zásad územního rozvoje JčK - výběr variant (JUDr. Josef Knot, MBA, návrh č. 
50/ZK/20)  

17. Zrušení usnesení 333/2019/ZK-24 ve věci realizace akce „Výstavba nového ubytovacího pavilonu - 
Domov pro seniory Chýnov, žádost o poskytnutí dotace MPSV“ (JUDr. Josef Knot, MBA, návrh č. 
39/ZK/20)   STAŽENO 

18. Realizace projektu v rámci projektu EU Interreg V-A Rakousko – Česká republika, jeho kofinancování 
a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Gymnázium V. Nováka, J. Hradec (Mgr. Zdeněk 
Dvořák, návrh č. 24/ZK/20)  

19. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2018/2019 
(Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 38/ZK/20)  

20. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji (Mgr. Zdeněk 
Dvořák, návrh č. 23/ZK/20)  

21. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu (Mgr. Zdeněk Dvořák, 
návrh č. 454/ZK/19)  

22. Smlouva o spolupráci mezi Jihočeským krajem a městem Dačice (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 
47/ZK/20)  

23. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 
6/ZK/20)  

24. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti (Mgr. Zdeněk Dvořák, 
návrh č. 28/ZK/20)  

25. Žádost o podporu projektu organizace KreBul, o.p.s. (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 18/ZK/20)  
26. Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 

27/ZK/20)  
27. Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních 

služeb v JčK pro rok 2020 (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 30/ZK/20)  
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28. Návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 41/ZK/20)  

29. Návrh na rozdělení projektové dotace v rámci 3. Výzvy dotačního programu „Podpora sociálních 
služeb v Jihočeském kraji V“ (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 15/ZK/20)  

30. Závěrečná zpráva o plnění Koncepce Oddělení prevence a humanitních činností za rok 2018 (Mgr. 
Zdeněk Dvořák, návrh č. 48/ZK/20)  

31. Návrh aktualizace směrnice o zásadách poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu kraje (Pavel 
Hroch, návrh č. 2/ZK/20)  

32. Žádost o změnu realizace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje - obec Hracholusky 
(Pavel Hroch, návrh č. 16/ZK/20)  

33. Individuální dotace v oblasti kultury (Pavel Hroch, návrh č. 20/ZK/20)  
34. Individuální dotace - město Jindřichův Hradec (Pavel Hroch, návrh č. 21/ZK/20)  
35. Individuální dotace pro pověřené knihovny regionálními funkcemi v Jihočeském kraji (Pavel Hroch, 

návrh č. 29/ZK/20)  
36. Investiční záměr rekonstrukce koncertní síně O. Jeremiáše příspěvkové organizace Jihočeská 

filharmonie (Pavel Hroch, návrh č. 58/ZK/20)  
37. Realizace projektu „Kulinářské dědictví“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje 

(Pavel Hroch, návrh č. 46/ZK/20) STAŽENO 
38. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300 

„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2020 - 
1. část (Pavel Hroch, návrh č. 9/ZK/20)  

39. Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ (Pavel Hroch, 
návrh č. 10/ZK/20)  

40. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Jihočeským 
krajem a Krajem Vysočina (Bc. Jiří Švec, návrh č. 11/ZK/20)  

41. Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2019 (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 8/ZK/20)  
42. Rozpočtové změny 3/20 (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 7/ZK/20)  
43. Žádost Svazku obcí regionu Písecko o odklad poslední splátky dluhu dle uzavřené dohody (Mgr. 

Jaromír Novák, návrh č. 14/ZK/20)  
Majetkové dispozice 
44. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení (Bc. Jiří Švec, návrh č. 25/ZK/20)  
45. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru (Bc. Jiří Švec, návrh č. 26/ZK/20)  
46. Záměr směny nemovitostí s ČR-Státním pozemkovým úřadem (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 

13/ZK/20)  
47. Záměr směny nemovitostí s ČR-Lesy České republiky, s. p. (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 19/ZK/20)  
48. Prodej části pozemku v k. ú. Měšice u Tábora (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 17/ZK/20)  
49. Prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. Lnáře (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 35/ZK/20)  
50. Budoucí směna pozemků v k. ú. České Velenice s městem České Velenice (Mgr. Jaromír Novák, 

návrh č. 34/ZK/20)  
51. Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 

22/ZK/20)  
52. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2020 (JUDr. Luboš Dvořák, 

návrh č. 36/ZK/20)  
53. Plán činnosti Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2020 (Ing. Pavel Pavel, 

návrh č. 37/ZK/20)  
54. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 

51/ZK/20)  
55. Různé, diskuze 
56. Závěr 
 
2. bod programu 
Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 22.11. 2019 do 30. 1. 2020 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 
Diskuze: 
J. Fišer – rada kraje přijala 30.1. 2020 změnu trakce na trati 202 Tábor – Bechyně; znamená to zánik 
provozu historického vlaku; může to být konec jedné z regionálních atraktivit s vysokou historickou 
hodnotou; bylo chybou, že před rozhodnutím nebyli přizváni k poradě zastupitelé napříč politickými 
stranami, neověřily se názory osob z regionu; požádal, aby verdikt nebyl konečný; 
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P. Eybert – vyjádřil se k vystoupení J. Fišera a přimlouvá se za to, aby se jednalo o tom historickou trať 
řešit jiným způsobem; historické jízdy se zmenšily díky vysokým poplatkům; na trati se z důvodu 
vysokých poplatků za použití železničních kolejí neprovozují elektrické lokomotivy; dalším problémem je 
otázka trakce elektrického vedení při 25 tis. voltech na bechyňském mostu; 
 
J. Švec – k uvedenému řešení na změnu trakce bylo přistoupeno na základě impulsu od SŽDC; bude 
jednáno se zástupci obcí a odborníky a budou hledána technická a ekonomická řešení problému, zda 
budeme schopni zajistit další pokračování unikátní trati;  
 
I. Stráská – bude snaha hledat řešení k zachování provozu historického vlaku; 

 
Hlasování č. 5 o přijetí usnesení: 41/0/0 
Číslo usnesení: 1/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
v souladu s ustanovením § 58, odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 
zprávu o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 22. 11. 2019 do 30. 1 2020. 
 
3. bod programu 
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 6 o přijetí usnesení: 42/0/0 
Číslo usnesení: 2/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje ke dni 3. 2. 2020; 
II. schvaluje 
návrhy opatření uvedené ve zprávě o plnění usnesení zastupitelstva kraje. 
 
4. bod programu 
Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 
Diskuze: 
V. Pešek – v záležitosti navýšení prostředků u projektu Zadní Zvonková-Schöneben požádal do konce 
2/2020 o posouzení znalce (pozn. posouzení si vyzvedne osobně); 
 
Hlasování č. 7 o přijetí usnesení: 44/0/0 
Číslo usnesení: 3/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
zprávu o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje ke dni 13. 1. 2020. 
 
4A/ bod programu 
Zastavení přípravy projektu parkoviště a truck centra v areálu letiště Č. Budějovice 

 

Diskuze: 
J. Novák – neříkejme, že za všechno může někdo; právě to, že samosprávné celky drží nějakou linii a 
navazují na to, co bylo schváleno za jejich předchůdců, je to, v čem pokračujeme; název truck-centrum 
poopravil na zázemí pro KŠH a parkoviště pro kamiony; vyjádřil se k historii; požadavek ze strany vedení 
KŠH byl možnost uskladnit techniku; byly prováděny průzkumy mezi dopravci, je naplánováno zázemí, 
které si dopravní firmy představují pro své zaměstnance; částka 250 mil. Kč na parkoviště je včetně 
nového napojení na letiště; je ochoten k jakýmkoli ústupkům, ale požádal o ponechání zázemí pro KŠH;  
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M. Kuba – ve svém vystoupení nekritizoval historii, ale zopakoval, že poslední 3 roky někdo málo varuje 
před problémem a nepracuje na jeho vyřešení; uložení toho, aby byla předložena úsporná varianta, je 
racionální; k zázemí pro KŠH – navrhuje hledat variantu, jak přechodně vymýtit kamiony a předpokládá, 
že v předložené variantě bude uvedeno, co spadá pod KŠH; je třeba dávat pozor, jak moc budeme nebo 
nebudeme omezovat budoucího strategického partnera; 
 
T. Hajdušek – na věc pohlíží z ekonomického pohledu; stojíme ve značně nejisté době, nevíme, co na 
letišti bude; zastavením částečného projektu v rámci celého projektu letiště jde o ekonomickou snahu, 
aby případná zmařená investice byla co nejnižší; jsme v situaci, kdy očekáváme strategického partnera; 
snažíme se o zastavení investic, o dohodu na provizorním řešení, které pomůže Č. Budějovicím dostat 
kamiony z centra města a počkat, jak dopadne jednání s potenciálním partnerem; 
 
V. Pešek – zajímalo by ho, kdo má letiště ve finále na starosti; návrh na usnesení má logiku a je 
racionální; 
 
P. Kalina – KŠH by se mělo starat o provoz, dává na zvážení fungování KŠH a projekt přehodnotit; je 
nešťastné, že je v gesci pod školstvím;  
- dotaz, zda je projekt pozastaven; 
 
I. Stráská – uvedla, že byla zastavena příprava projektu z důvodu neúměrné ceny; 
 
F. Konečný – je překvapen, že na konci diskuse jsou řečeny informace, které mohly být sděleny na 
začátku; 
 
J. Svoboda – je zřejmé, že letiště perspektivu nemá; jsou zde legitimní otázky, zda se prostředky 
nemohly použít na něco prospěšnějšího pro občany Jihočeského kraje;  
- dále je před námi jednání o prodeji podílu v akciové společnosti, z pozice města je to jednoznačné, ale 
z pozice kraje tam jednoznačnost není tak vysoká; 
 
R. Kubíček – kraj nemůže zastavit provoz na letišti jednoduchým způsobem; ve zprávě Ministerstva 
dopravy je uvedeno, že krátké lety ve vzdálenosti Praha – ČB budou časově a ekonomicky nevýhodné; 
vzhledem k vybudování parkovací plochy nejsme pod termínovým tlakem a zůstává dlouhá doba na 
zpřesnění projektu; vypadá to tak, že bez carga se letiště neobejde, pokud by se ztrátový provoz nemusel 
financovat z jiných aktivit; vyjádřil obavy, že management letiště je v tuto chvíli bezradný, protože 
nedostává informace a není správně řízen;  
- v tuto chvíli je třeba udělat parkoviště v rámci nejnižšího možného komfortu; 
 
J. Novák – parkoviště bude muset být vybudováno, ale sám na něm netrvá; provizorní parkoviště pro 
kamiony zřídit nelze; parkoviště není pojato velkolepě; zazněl požadavek z města na 100 parkovacích 
míst pro kamiony; 
K J. Svobodovi – zmínil usnesení Výboru pro dopravu Evropské komise z r. 2015/2016, kde je 
doporučení pro komisi a vlády jednotlivých zemí k podpoře regionální letecké dopravy; 
K V. Peškovi (dotaz kdo řídí letiště) - letiště spadá pod dopravu, také spadá pod regionální rozvoj a dále 
na něj někdo dává finance; 
 
M. Kuba – zaskočila ho věta J. Nováka, že na letišti nejde přechodně vybudovat odstavná plocha pro 
kamiony;  
 
M. Joch – táže se, kdo ze zastupitelů viděl diskutovanou studii a zda se domníváme, že připravená studie 
je špatně? 
 
M. Kuba – jsme v situaci, kdy nikdo neumí sdělit, co se s letištěm bude dít; je třeba minimalizovat zásahy 
do území a nedělat megalomanské projekty; na příští zastupitelstvo je třeba předložit řešení k vymístění 
kamionů a přechodného parkování; je třeba rozhodovat věc se strategickým partnerem;  
 
V. Pešek – není zde strategický záměr na celkové letiště; nyní by se jednalo o vyhozené prostředky;  
 
J. Švec – upřesnil, že letiště je dlouholetá společná záležitost; 
 
V. Pešek – zastupitelé by měli dostávat všechny podklady; 
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J. Švec – zapomínáme, že existuje pracovní skupina k letišti, kde jsou političtí zástupci za akcionáře 
Statutárního města Č. Budějovice a za kraj; 
 
P. Hroch – požádal o předložení usnesení a hlasování; 
 
F. Konečný – doplnil, že v žádné pracovní skupině k letišti není zástupcem, i když se o to 4 roky snažil; 
 
P. Braný – poznamenal, že to, co nezpůsobil, to nemíní napravovat; materiál nepodpoří;  
 
I. Stráská – podotkla, že letiště Berlín se staví od r. 2006, mělo být otevřeno v r. 2011 a stále není; 
- politická pracovní skupina byla svolána k prezentaci materiálu České spořitelny;  
- dále dodala, že je snaha transparentně projednávat všechny věci se všemi zástupci polických klubů; 
pokud si zastupitelé přejí, aby byly přeposílány všechny dopisy, které jsou náměstkům doručeny, i to je 
možné; 
 
T. Bouzek (předseda návrhové a volební komise) – přečetl M. Kubou navržené usnesení: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. ukládá 
Radě Jihočeského kraje zastavit přípravu projektu parkoviště a truck centra v prostorech areálu Letiště 
České Budějovice, a. s., v plánovaném rozsahu, a to minimálně do ukončení jednání s potenciálním 
strategickým partnerem, který vyjasní budoucnost celého provozu letiště; 
II. ukládá 
příslušnému náměstkovi připravit a navrhnout zastupitelstvu prozatímní variantu možnosti parkování 
kamionů v areálu letiště s minimálním nutným zázemím, které by do doby vybudování dálničního 
obchvatu umožnilo Statutárnímu městu České Budějovice vymístění kamionů parkujících na Dlouhé 
louce.  
 
Hlasování č. 8 o přijetí usnesení: 24/3/14 
Návrh nebyl přijat. 
 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Stráská – akceptuje návrh a na příštím zastupitelstvu bude předložen komplexní materiál týkající se 
parkoviště; 

 
5. bod programu 
Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 
Diskuze: 
T. Hajdušek – k otázce mýta – nezaznamenal žádné vyjádření nového ministra dopravy ČR na adresu 
vyhlášky; zopakoval, že ministerstvo se nechalo slyšet, že pokud se nárůst dopravy prokáže, je ochotno 
uvažovat o zpoplatnění I/22;  
- dotaz, kdy můžeme očekávat výsledky měření, požádal o distribuci těchto měření; 
- dotaz, zda hejtmanka kraje zaregistrovala na jednání Asociace krajů vyjádření ministra Havlíčka 
k problematice mýta; 
- pokud by se prokázal nárůst dopravy, bylo by na místě vyzvat Ministerstvo dopravy k novele vyhlášky a 
zpoplatnění I/22; 
 
I. Stráská – výsledky měření budou k dispozici dnes; 
- v době, kdy na asociaci byl ministr Havlíček, ještě nebyl ministrem dopravy a žádné další vyjádření 
k této problematice nezaznamenala;  
 
J. Bauer – shrnul situaci týkající se zákazu vjezdu kamionů na silnici I. a II. tř.; 
- ke zpoplatnění komunikací doplnil, že dva pozměňující návrhy předložené J. Mračkovou-Vildumetzovou 
byly špatně napsané; diskuse nad podpořenými návrhy byla velmi bouřlivá; občas pochybuje 
o smysluplnosti Asociace krajů; 
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- k financování sociálních služeb - návrh, který přichází z MPSV je hodně podstřelený; kraj dostal na 
sociální služby daleko méně peněz než požadoval; zda je kraj spokojený s tím, že dostává o 300 mil. Kč 
méně na financování sociálních služeb; 
 
I. Stráská – kraj obdržel na sociální služby o 300 mil. Kč méně, než žádal a nikdy neobdržel, co 
požadoval; začínalo se na 6,3 mld. Kč pro kraje na sociální služby, dnes je to 18,4 mld. Kč, k nějakému 
posunu došlo; tématem asociace bylo i to, že do sociálních služeb je třeba dostat i další prostředky 
navýšením úhrad; k zákonu o sociálních službách zaujímá zatím stanovisko sociální komise; nedomnívá 
se, že má Asociace krajů problémy v tom, že by nic nedělala; 
- k problematice mýtného – byla uzavřena dohoda, že bude nulová sazba, ministerstvo dohodu 
podepsalo, ale nedodrželo ji; zaznamenala silné lobbistické tlaky, aby návrh J. Mračkové přijat nebyl;  
- sčítání dopravy něco ukázalo, kraj se podle toho zařídí a bude jednat s ministerstvem; 
 
F. Konečný – vyjádřil se k bodu II. usnesení (ZK nesouhlasí s dosavadním postupem při rekodifikaci 
stavebního práva); s odůvodněním požádal zastupitele o nepřijetí části II. usnesení; po přečtení návrhu 
zákona konstatuje, že návrh zákona považuje za velmi kvalitní; problém vidí v komunikaci, předávání 
informací; na stavebních úřadech budou moci být pracovníci v potřebném rozsahu;  
- vyjádřil se k dopisu MUDr. J. Běhounka (1. předsedy Asociace krajů) zaslaného ministryni pro místní 
rozvoj K. Dostálové; je přesvědčen, že základ zákona je správný, i když je spousta věcí ještě k doladění; 
 
I. Stráská – domnívá se, že v řadě věcí to přinese zjednodušení; usnesení říká, že nesouhlasí 
s dosavadním postupem při rekodifikaci stavebního práva; bylo to velmi nešťastně komunikováno; 
některé stavební úřady se rušit budou; jde o to, aby došlo k co nejpřijatelnějšímu řešení;  
 
S. Mrvka – ke zpoplatnění komunikací – v J. Hradci zpoplatněná komunikace I/34 tvoří vnější obchvat; ve 
zpoplatněných úsecích jsou prodejny, firmy, prodejní oblasti; buď Ministerstvo dopravy splní slib, že 
nebude zpoplatněno, nebo hranice města bude posunuta na každou stranu o cca 1 km; 
- k rekodifikaci stavebního práva – předsednictvo Svazu měst a obcí se distancovalo od toho, že se 
svazem bylo něco dohodnuto; s odůvodněním souhlasí s návrhem usnesení; 
 
J. Svoboda – pozval případné zájemce na seminář k rekodifikaci stavebního práva dne 25. 2. 2020 od 13 
hodin na Magistrátu města Č. Budějovice (sál zastupitelstva města); 
 
I. Stráská – domnívá se, že na seminář nemůže přijít každý, upozornila, že byl stanoven počet; 
 
R. Kubíček – PPP projekt na dálnici D4 má být představen v květnu 2020; ke zpoplatnění silnic – 
ministerstvo čeká na monitoringy, které se netýkají pouze jižních Čech a rozhodnout by se mělo do 
I. pololetí 2020; 
- k zákazu kamionů na silnice II. a III. tř. nad 12 t – došlo k nejasnosti výkladu o sankcích, přejezdech a 
podobných záležitostech; bylo to napsáno velmi stručně; neví, zda to nebude předloženo ještě jednou;  
- 18.3. 2020 od 14 – 16 hodin proběhne na malé scéně v Č. Budějovicích akce k představení projektů; 
 
M. Doležal – vyjádřil se k rekodifikaci stavebního práva – k bodu č. II usnesení (ZJK nesouhlasí 
s postupem rekodifikace, ale koho?); navrhuje do části II. usnesení doplnit Ministerstvo pro místní rozvoj; 
 
I. Stráská – odpovídá, že toto nebylo záměrně do usnesení uvedeno (bylo několik různých variant); 
 
J. Váňa – poznamenal, že máme málo lidských zdrojů, lidi bychom měli lépe zaplatit (ve veřejné správě 
jsou průměrné platy vyšší než v soukromé sféře); hovořit o navyšování mzdových prostředků se špatně 
poslouchá; 
- k mýtnému – měli bychom být konzistentní; 
- k rekodifikaci stavebního práva – návrh usnesení ho nechává klidným, vzpomněl hlasování např. k 
zonaci NP Šumava, hlasování k mýtnému - domnívá se, že směrem ke státu, ministerstvu to nebude mít 
žádný vliv; 
 
F. Konečný – požádal o oddělené hlasování; v diskusním příspěvku hovořil o tom, že navržený stavební 
zákon neruší žádné stavební úřady; že se fakticky mohou zrušit je něco jiného; 
 
P. Eybert – je logické, že potřebujeme změnu stavebního řádu; vyjádřil obavy, že i když se zákon vylepší 
úpravami, při jeho startu bude značný propad ve vydávání stavebních povolení, propad v lidských 
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zdrojích, které hned nejdou nahradit; je třeba uchovat čtecí zařízení tak, aby podklady po desítkách let 
byly použitelné, dále zmínil otázku archivace; 
- souhlasí s návrhem na usnesení;   
 
Hlasování č. 9 o přijetí části I. usnesení (ZJK bere na vědomí informaci o jednání RAK): 37/0/4 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování č. 10 o přijetí části II. usnesení (ZJK nesouhlasí s dosavadním postupem při rekodifikaci 
stavebního práva): 29/5/4 
Návrh byl přijat. 
 
Číslo usnesení: 4/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
informaci o jednání Rady Asociace krajů ze dne 10. prosince 2019 a 15. ledna 2020; 
II. nesouhlasí 
s dosavadním postupem při rekodifikaci stavebního práva. 
 
6. bod programu 
Návrh odměn neuvolněných členů zastupitelstva v r. 2020 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 11 o přijetí usnesení: 38/1/0 
Číslo usnesení: 5/2019/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. ruší 
ke dni 29. 2. 2020 účinnost části II. usnesení zastupitelstva č. 352/2017/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 ve 
věci výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva;  
II. schvaluje  
v souladu s § 35 odst. 2, písm. q) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, výši 
měsíční odměny členům zastupitelstva neuvolněných pro výkon funkce s účinností od 1. 3. 2020 takto:  

člen rady     15 980 Kč 
předseda výboru či komise       9 320 Kč 
člen výboru či komise       7 990 Kč 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí   6 650 Kč. 

V případě souběhu výkonu více funkcí se odměna za měsíc poskytuje až do výše souhrnu odměn 
maximálně za tři souběžně vykonávané funkce, a to s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem;  
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení. 
 
7. bod programu 
Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků pro Kancelář ERDV 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 
Diskuze: 
M. Kuba – není si jistý, zda existují pro kraj nějaké konkrétní výstupy (platíme zaměstnance kanceláře, 
pokud je přestaneme platit, stane se něco?); 
 
I. Stráská – sdělila přínosy: Evropský region Dunaj – Vltava vykonává řadu společných projektů, v rámci 
malých projektů dělá společné strategie, jedna z nich je např. pivní turistika (vaření piva, jeho smysl 
v dějinách středoevropských národů); je tam řada dalších projektů ve zdravotnictví; 
- tři zaměstnanci kanceláře fungují jako úředníci, kteří připravují jednání, sestavují roční uzávěrku, dělají 
informační poradenskou službu; 
 
Hlasování č. 12 o přijetí usnesení: 31/1/7 
Číslo usnesení: 6/2019/ZK-26 
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Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
poskytnutí peněžních prostředků ve výši 28 669 € (tj. 728 479,29 Kč) pro zemi Horní Rakousko, 
Landhausplatz 1, 4021 Linz, Österreich, na činnost Kanceláře ERDV, představující podíl Jihočeského 
kraje na rozpočtu Evropského regionu Dunaj-Vltava a uzavření smlouvy o jejich poskytnutí, která je 
přílohou návrhu č. 31/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit úkony potřebné k realizaci části 
I. usnesení.  
 
8. bod programu 
Informace o využití krizové rezervy JčK na řešení následků výbuchu bytového domu v obci 
Lenora dne 3.10.2019 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 13 o přijetí usnesení: 39/0/0 
Číslo usnesení: 7/2019/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o využití krizové rezervy Jihočeského kraje na odstraňování následků výbuchu bytového domu 
v obci Lenora dne 3. 10. 2019. 
 
9. bod programu 
Poskytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmanky 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 14 o přijetí usnesení: 39/0/0 
Číslo usnesení: 8/2019/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
rozpočtové alokace předpokládaných finančních vztahů k ostatním jmenovitým subjektům uvedené 
v rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020 pro odpovědné místo Kancelář hejtmanky a Samospráva 
a předání žádostí o poskytnutí dotace od jednotlivých subjektů uvedených v části II. usnesení; 
II. schvaluje 
1. poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito subjekty: 
a) Oblastní spolek ČČK České Budějovice, IČO 00425851, ve výši 315 000,- Kč, v režimu 

nezakládajícím veřejnou podporu, 
b) Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov, pobočný spolek, IČO 60630256, ve výši 265 000,- Kč, v 

režimu nezakládajícím veřejnou podporu, 
2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 33/ZK/20; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů 
vedoucích k realizaci části II. usnesení. 
 
10. bod programu 
Návrh volby přísedících krajského soudu 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 15 o přijetí usnesení: 40/0/0 
Číslo usnesení: 9/2019/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
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dopis předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích, ve kterém žádá o zvážení opětovné volby 
přísedící Dany Petrové dle přílohy návrhu č. 12/ZK/20 a žádost JUDr. Romana Bárty o zvolení do funkce 
přísedícího krajského soudu; 
II. volí  
Danu Petrovou, bytem a 
JUDr. Romana Bártu,  
na dobu čtyř let do funkce přísedících Krajského soudu v Českých Budějovicích v souladu se zákonem 
č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit podání informace o volbě přísedících 
předsedovi krajského soudu.  
T. 28. 2. 2020 
 
I. Stráská – navrhla sloučit předložení důvodových zpráv a diskuse k bodům č. 11 a 12 a současně 
sloučené hlasování (bez námitek); 
 
Diskuze: 
J. Váňa – návratnost investice za 4-6 let považuje za nemožnou, přesto materiály podpoří; 
 
I. Stráská – bylo jí sděleno, že návratnost je možná;  
 
S. Mrvka – domnívá se, že návratnost investice je možná; mění se parní topení na vodní, což je zásadní 
úspora, mění se celá obsluha prádelny; úspora je výjimečně dobře propočtená; 
 
11. bod programu 
Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., „Ekologizace a 
snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“ v rámci 146. výzvy OPŽP - 
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje, a zrušení usnesení č. 
196/2019/ZK-22 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 
Sloučené hlasování č. 16 o přijetí usnesení: 38/0/0 
Číslo usnesení: 10/2019/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. ruší 
usnesení č. 196/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 původně schvalující realizaci projektu obchodní 
společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., „Ekologizace a snížení energetické náročnosti 
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“; 
II. schvaluje 
1. realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, 
„Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“ a podání žádosti o 
podporu do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 (dále také 
„OPŽP“) s celkovými výdaji projektu ve výši 37 920 000,00 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji ve 
výši 37 859 500,00 Kč, 
2. kofinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, 
„Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“ Jihočeským krajem 
ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 15 143 800,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace 
z OPŽP s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 42/ZK/20, 
formou návratné finanční výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK, 
3. předfinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, 
„Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“ Jihočeským krajem 
ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 15 143 800,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace 
z OPŽP s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 42/ZK/20, 
formou návratné finanční výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.  
T: 30. 6. 2021 
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12. bod programu 
Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., „Zabezpečení krizového 
řízení a úspor provozních nákladů“ v rámci 146. výzvy OPŽP, jeho kofinancování a 
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje, a zrušení usnesení č. 197/2019/ZK-22 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 
Sloučené hlasování č. 16 o přijetí usnesení: 38/0/0 
Číslo usnesení: 11/2019/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. ruší 
usnesení č. 197/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 původně schvalující realizaci projektu obchodní 
společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., „Zabezpečení krizového řízení a úspor provozních nákladů“; 
II. schvaluje 
1. realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, „Zabezpečení 
krizového řízení a úspor provozních nákladů“ a podání žádosti o podporu do 146. výzvy Operačního 
programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 (dále také „OPŽP“) s celkovými výdaji projektu ve 
výši 44 029 000,00 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 40 855 000,00 Kč, 
2. kofinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, 
„Zabezpečení krizového řízení a úspor provozních nákladů“ Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj. 16 342 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z OPŽP s čerpáním na 
základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 43/ZK/20, formou návratné finanční 
výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK, 
3. předfinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, 
„Zabezpečení krizového řízení a úspor provozních nákladů“ Jihočeským krajem ve výši 40 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj. 16 342 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z OPŽP s čerpáním 
na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 43/ZK/20, formou návratné finanční 
výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.  
T: 30. 6. 2021 
 
13. bod programu 
Zpráva o plnění Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023 za rok 2019 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 
Diskuze: 
P. Klíma – byl členem pracovní skupiny, která se projektu zúčastnila; došlo k dohodě, že vznikne 
koordinační skupina, která bude materiál vyhodnocovat a bude jej přizpůsobovat požadavkům, které 
budou postupně přicházet z různých částí Jihočeského kraje; 
 
J. Zahradník – táže se, zda stále trvá myšlenka výstavby kamenného hospice v Č. Budějovicích, zda byly 
učiněny nějaké kroky ve věci stabilizace případných pozemků, které jsou k dispozici pro stavbu hospice; 
 
I. Stráská – před několika lety byla tendence prodat pozemek, který se držel jako rezerva pro výstavbu 
hospice, Jihočeský kraj požádal Úřad pro zastupování státu, aby tak nečinil; žádné nové informace 
k dispozici nejsou; 
 
Hlasování č. 17 o přijetí usnesení: 39/0/0 
Číslo usnesení: 12/2019/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
Zprávu o plnění Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji na období do roku 2023 za rok 2019 dle 
přílohy návrhu č. 40/ZK/20. 
 
14. bod programu 
Dodatek č. 24 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba 
Jihočeského kraje 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 



15 

 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 18 o přijetí usnesení: 40/0/0 
Číslo usnesení: 13/2019/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
dodatek č. 24 zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, 
IČO 48199931, ve znění uvedeném v příloze návrhu č. 44/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení. 
T: 20. 3. 2020 
 
I. Stráská vyhlásila přestávku na oběd do 14,10 hod. 
 
15. bod programu 
Volba člena představenstva společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 19 o přijetí usnesení: 29/1/8 
Číslo usnesení: 14/2019/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. souhlasí 
se jmenováním Václava Kučery, členem představenstva společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, 
a.s., IČO 2808058; 
II. doporučuje 
radě kraje jako jedinému akcionáři zvolit Václava Kučeru, bytem Horní Stropnice 270, 373 35, členem 
představenstva společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., IČO 2808058; 
III. ukládá 
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit volbu Václava Kučery členem 
představenstva společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., IČO 2808058, k projednání radě kraje 
ve funkci jediného akcionáře jmenované společnosti. 
 
16. bod programu 
4. aktualizace Zásad územního rozvoje JčK - výběr variant 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 
 
Diskuze: 
F. Konečný – vyjádřil podporu materiálu; 
 
Hlasování č. 20 o přijetí usnesení: 42/0/0 
Číslo usnesení: 15/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
informaci o návrhu variant ve 4. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a výsledcích jejich 
projednání; 
II. schvaluje 
výběr variant dle doporučení pořizovatele, a to pro: 
1. záměr D37/5 – obchvat městyse Dolní Bukovsko variantu D37/5a 
2. záměr D38/2 – přeložka Dačice variantu D38/2a 
3. záměr Ee40 – ZVN 400kV Kočín – Slavětice variantu Ee40b 
4. záměr Ee8 – VVN 110kV Těšovice – Volary variantu Ee8a; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zapracování vybraných variant do návrhu 
4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. 
 
17. bod programu 
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Zrušení usnesení 333/2019/ZK-24 ve věci realizace akce „Výstavba nového ubytovacího pavilonu - 
Domov pro seniory Chýnov, žádost o poskytnutí dotace MPSV“ - STAŽENO 
 
18. bod programu 
Realizace projektu v rámci projektu EU Interreg V-A Rakousko – Česká republika, jeho 
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – Gymnázium V. Nováka, J. Hradec 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 21 o přijetí usnesení: 42/0/2 
Číslo usnesení: 16/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. realizaci projektu „30 let partnerství škol ve svobodné Evropě“ (žadatel: Gymnázium Vítězslava 
Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333) z Fondu malých projektů programu spolupráce Interreg V-A 
Rakousko – Česká republika 2014-2020 s celkovými výdaji ve výši 478 832,50 Kč, z toho s celkovými 
způsobilými výdaji ve výši 478 832,50 Kč, 
2. kofinancování projektu „30 let partnerství škol ve svobodné Evropě“ Jihočeským krajem ve výši 7,5 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 35 912,40 Kč (tj. 1 496,40 EUR) s podmínkou přidělení 
dotace z FMP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 24/ZK/20, 
3. předfinancování projektu „30 let partnerství škol ve svobodné Evropě“ Jihočeským krajem ve výši 85 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 407 007,60 Kč (tj. 16 958,65 EUR), s podmínkou přidělení 
dotace z FMP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 24/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. 
T: 28. 2. 2020 
 
19. bod programu 
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2018/2019 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 
 
Diskuze: 
P. Klíma – Výbor pro školství materiál projednal a doporučuje ho ke schválení; 
 
Hlasování č. 22 o přijetí usnesení: 44/0/0 
Číslo usnesení: 17/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2018/2019 dle 
přílohy návrhu č. 38/ZK/20. 
 
20. bod programu 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 
 
Diskuze: 
J. Váňa – dotaz ke změně financování ve školství – hodně škol má snahu změnit přístup k výuce; 
navyšují se příjmy ve školách, vyjádřil obavu směrem k rozpočtu; máme v této věci nějaké informace? 
 
Z. Dvořák – školy obdržely zálohový balíček, až obdrží druhý balíček, budeme vědět více; 
 
P. Klíma – materiál prošel větší diskusí na školském výboru a byl všemi členy výboru odsouhlasen; 
změna financování by měla být k lepšímu, finance pro tento kalendářní rok by měly být zajištěny, jedná 
se o tabulkový nárůst; nárůst pokrývají asistenti;  
 
V. Pešek – souhlasí s P. Klímou; 
 
Hlasování č. 23 o přijetí usnesení: 44/0/0 
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Číslo usnesení: 18/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji dle přílohy návrhu 
č. 23/ZK/20. 
 
21. bod programu 
Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 
 
Diskuze: 
R. Kubíček – požádal o oddělené hlasování a opětovnou specifikaci usnesení před hlasováním; 
 
S. Mrvka – doplnil informaci k Mezinárodnímu basketbalovému turnaji – jednalo se o ukázku pro mladé 
basketbalisty, kam až se mohou dostat (motivace); očekává, že bude vypořádáno jinou formou; 
 
I. Stráská – připomněla, že žádost basketbalového klubu do dotačního programu byla podána a bude 
vyhodnocena 16. 4. 2020; 
 
V. Pešek – domnívá se, že pokud subjekt podával žádost do dotačního titulu podpora sportu, nemůže 
čerpat další prostředky z krajského dotačního titulu; dále dodal, že neproběhla hodnotící komise a 
schvaluje to zastupitelstvo; k J. Novákovi – dotaz, zda se našly 2 mil. Kč na podporu sportu a počítá se 
s navýšením do podpory sportu; 
 
P. Kalina – sdělil stanovisko Finančního výboru, který doporučil schválení dotace Nadačnímu fondu 
jihočeských olympioniků a k žádosti žadateli BASKET J. Hradec nepřijal výbor usnesení; 
- žádá upřesnění, zda je vůle poskytnout prostředky žadateli BASKET J. Hradec ze standardního 
programu; akce již proběhla; 
 
Z. Dvořák – odpověděl, že je podaná žádost do dotačního programu, dotaci žadatel obdrží; 
 
P. Hroch – pokud žádost byla podána, probíhá administrativní kontrola, následně bodování a bude 
projednána ve Sportovní a hodnotící komisi; dále bude projednáno v radě a zastupitelstvu kraje; domnívá 
se, že pokud byla žádost podána, bude řádně hodnocena; 
 
I. Stráská – vzhledem k významu akce, pokud nenastanou problémy, měla by být hodnocena dobře; 
 
P. Klíma – sdělil stanovisko školského výboru (podpora 400 tis. Kč žadateli Nadační fond jihočeských 
olympioniků a u žadatele BASKET J. Hradec doporučil výbor neschválit a nechat projít řádným 
procesem); 
 
V. Pešek – hodnotící komise na dotační titul podpora sportu proběhne10. 3. 2020 a bude schvalováno 
v 4/2020; i z formálního hlediska, pokud jsou na jednu akci dvě žádosti, odporuje to pravidlům dotačního 
titulu Podpora sportu; 
 
M. Kuba – je nešťastné, že existují některé žádosti, u kterých se již dopředu předjímá jejich schválení; 
 
J. Svoboda – poznámka k Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků (Humanitární podpora fyzických 
osob) – humanitární pomoc se posílá do oblastí postižených katastrofou, mělo by být do budoucna 
přeformulováno; 
 
I. Stráská – vysvětlila, že slovo „humanitární“ musí být uvedeno, aby to odpovídalo všem podmínkám pro 
poskytnutí dotace; 
 
J. Váňa – zpřesnil informaci z Finančního výboru (nebyla vůle přiznat dotaci žadateli BASKET J. Hradec); 
navrhnul v usnesení vypustit bod II.2 (žadatel BASKET J. Hradec); 
 
I. Stráská – musí být hlasováno, žádost byla podána, bude hlasováno odděleně; 
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Hlasování č. 24 o přijetí usnesení (část I. bere na vědomí žádosti): 42/0/0 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování č. 25 o přijetí usnesení (část II.1 – žadatel Nadační fond jč. olympioniků Č. Budějovice): 40/0/0 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování č. 26 o přijetí usnesení (část II.2 - žadatel BASKET J. Hradec): 12/6/20 
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování č. 27 o přijetí usnesení (část III. - ukládá řediteli KÚ): 35/0/0 
Návrh byl přijat. 
 
Usnesení č. 19/2020/ZK-26 bylo přijato v upraveném znění. 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o poskytnutí individuální dotace žadatelů: 
1. Nadační fond jihočeských olympioniků, náměstí Přemysla Otakara II 33, 370 21 České Budějovice, 
IČO 28073924, v požadované výši 500 000 Kč na účel: „Humanitární podpora fyzických osob, které se 
zúčastnily olympijských her jako reprezentanti nebo které reprezentovaly stát na jiných světových nebo 
evropských sportovních soutěžích“, termín dosažení účelu dotace 30. 6. 2020, 
2. BASKET Jindřichův Hradec z.s., U Stadionu 1137/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 06468641, 
v požadované výši 300 000 Kč na realizaci akce „Mezinárodní basketbalový turnaj "Young Guns", termín 
dosažení účelu dotace 31. 3. 2020; 
II. schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle 
vzorové smlouvy schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 78/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 žadateli 
Nadační fond jihočeských olympioniků, náměstí Přemysla Otakara II 33, 370 21 České Budějovice, IČO 
28073924, ve výši 400 000 Kč z požadované částky 500 000 Kč na účel: „Humanitární podpora fyzických 
osob, které se zúčastnily olympijských her jako reprezentanti nebo které reprezentovaly stát na jiných 
světových nebo evropských sportovních soutěžích“, termín dosažení účelu dotace 30. 6. 2020; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení a informovat žadatele o výsledku projednání jejich žádostí zastupitelstvem kraje. 
 
22. bod programu 
Smlouva o spolupráci mezi Jihočeským krajem a městem Dačice 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 
 
Diskuze: 
V. Pešek – otázka, kdy bude dotační program vypsán;  
 
Z. Dvořák – Ministerstvo školství již agendu přesunulo na Národní sportovní agenturu; má informaci, že 
dotační program bude vypsán v r. 2021; 
 
Hlasování č. 28 o přijetí usnesení: 44/0/1 
Číslo usnesení: 20/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
návrh Smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem a městem Dačice dle přílohy návrhu č. 47/ZK/20; 
II. schvaluje 
návrh Smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským kraje a městem Dačice za účelem podání žádosti do 
Programu podpora materiálně technické základny sportu. 
 
23. bod programu 
Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
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Hlasování č. 29 o přijetí usnesení: 41/0/0 
Číslo usnesení: 21/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
1. dodatek zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické, 
České Budějovice, Skuherského 3, IČO 00582158, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve 
vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 
6/ZK/20, 
2. dodatek zřizovací listiny Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1, IČO 60076046, kterým se 
ruší platné znění Článku 2 „Název a sídlo organizace“ a nahrazuje se novým zněním dle přílohy č. 2 
návrhu č. 6/ZK/20, 
3. dodatek zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Volyně, Resslova 440, IČO 
60650494, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se 
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 3 návrhu č. 6/ZK/20, 
4. dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Písek, Komenského 
86, IČO 00511382, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se 
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 4 návrhu č. 6/ZK/20, 
5. dodatek zřizovací listiny Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874, kterým 
se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci 
předává k hospodaření“ dle přílohy č. 5 návrhu č. 6/ZK/20, 
6. dodatek zřizovací listiny Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb 
školám, České Budějovice, Nemanická 7, IČO 75050102, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku 
ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 6 návrhu 
č. 6/ZK/20, 
7. dodatek zřizovací listiny Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59, IČO 00582336, 
kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci 
předává k hospodaření“ dle přílohy č. 7 návrhu č. 6/ZK/20. 
 
24. bod programu 
Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 30 o přijetí usnesení: 43/0/0 
Číslo usnesení: 22/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
1. Dodatek č. 50 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČO 75011191, ve znění uvedeném v příloze č. 1 návrhu č. 28/ZK/20, 
2. Dodatek č. 21 ke Zřizovací listině Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, č. p. 17, 373 71 
Libníč, IČO 00666271, ve znění uvedeném v příloze č. 2 návrhu č. 28/ZK/20, 
3. Dodatek č. 14 ke Zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, Zběšičky 23, 
398 43 Bernatice, IČO 70869669, ve znění uvedeném v příloze č. 3 návrhu č. 28/ZK/20, 
4. Dodatek č. 19 ke Zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek, Osek 1, 386 01 
Strakonice, IČO 70871795, ve znění uvedeném v příloze č. 4 návrhu č. 28/ZK/20. 
 
25. bod programu 
Žádost o podporu projektu organizace KreBul, o.p.s. 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 
 
Diskuze: 
J. Bauer – uvedl, že se společnost dostala do nepříjemné situace, řeší se to jak na úrovni města 
Prachatice, tak i na úrovni jiných míst; jedná se o relevantní žádost, o které se rozhodne hlasováním; 
 
I. Stráská – je zde nedoporučující stanovisko rady kraje, určitá dotace již byla poskytnuta; 
 
Hlasování č. 31 o přijetí usnesení: 3/12/19 
Návrh nebyl přijat. 
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J. Bauer – požádal o vysvětlení, o čem bylo hlasováno (v poslední fázi nevěděl, o čem je hlasováno); 
 
I. Stráská – vysvětlila, že usnesení je napsáno pozitivně a rada nedoporučuje schválit; prohlásila 
předchozí hlasování za zmatečné a bude hlasováno opětovně; 
 
Hlasování č. 32 o přijetí usnesení: 13/11/15 
Návrh nebyl přijat. 
 
Usnesení nebylo přijato. 
 
26. bod programu 
Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 33 o přijetí usnesení: 40/0/1 
Číslo usnesení: 23/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
zařazení dalších sociálních služeb do podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na základě 
podaných žádostí poskytovatelů, dle přílohy návrhu č. 27/ZK/20. 
 
27. bod programu 
Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních 
služeb v JčK pro rok 2020 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 43/0/0 
Číslo usnesení: 24/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o poskytnutí dotace podané v rámci vyhlášeného dotačního řízení pro poskytovatele sociálních 
služeb pro rok 2020 a návrhy Dotační komise Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních 
služeb na rok 2020 dle přílohy č. 3 návrhu č. 30/ZK/20; 
II. souhlasí 
se změnou Metodiky pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb 
v roce 2020 a její přílohy Vzor smlouvy dle přílohy č. 4 návrhu č. 30/ZK/20; 
III. schvaluje 
1. poskytnutí dotací dle návrhů Dotační komise Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních 
služeb na rok 2020 v celkové výši 1 173 747 361 Kč dle přílohy č. 3 návrhu č. 30/ZK/20 a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, 
2. změnu Metodiky pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb 
v roce 2020 a její přílohy Vzor smlouvy dle přílohy č. 4 návrhu č. 30/ZK/20; 
IV. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části III. usnesení. 
T: 31. 03. 2020 
 
I. Stráská – apelovala na zákonodárce, aby zvýšili pozornost ve chvíli, kdy bude projednáván zákon o 
sociálních službách a způsobu financování; 
 
28. bod programu 
Návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc 
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Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 
 
Diskuze: 
S. Mrvka – poděkoval, že se záležitost posunula dále; 
 
Hlasování č. 35 o přijetí usnesení: 41/0/0 
Číslo usnesení: 25/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o poskytnutí dotace podané v rámci dotačního programu „Podpora zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc“ a návrhy hodnotící komise dle přílohy č. 1 návrhu č. 41/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotace dle návrhu hodnotící komise na rozdělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům 
v rámci dotačního programu „Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ dle přílohy č. 1 
návrhu 41/ZK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle Pravidel programu; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 29. 5. 2020 
 
29. bod programu 
Návrh na rozdělení projektové dotace v rámci 3. Výzvy dotačního programu „Podpora sociálních 
služeb v Jihočeském kraji V“ 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 36 o přijetí usnesení: 40/1/0 
Číslo usnesení: 26/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. poskytnutí projektové dotace poskytovateli sociální služby, který podal žádost do 3. Výzvy vyhlášené 
v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, realizovaného  
a financovaného v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, financovaného 
z Operačního programu Zaměstnanost, a to ve výši uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 15/ZK/20, 
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí projektové dotace dle Metodiky dotačního programu 
„Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ s poskytovatelem sociální služby uvedené v příloze č. 1 
návrhu č. 15/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
usnesení. 
 
30. bod programu 
Závěrečná zpráva o plnění Koncepce Oddělení prevence a humanitních činností za rok 2018 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 37 o přijetí usnesení: 43/0/0 
Číslo usnesení: 27/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
Závěrečnou zprávu o plnění Koncepce oddělení prevence a humanitních činností za rok 2018 ve znění 
přílohy návrhu č. 48/ZK/20. 
 
31. bod programu 
Návrh aktualizace směrnice o zásadách poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu kraje 
Předkladatel: Pavel Hroch 

➢ Bez rozpravy 
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Hlasování č. 38 o přijetí usnesení: 43/0/0 
Číslo usnesení: 28/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
nové znění směrnice SM/107/ZK „Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory“ 
dle přílohy návrhu č. 2/ZK/20 s účinností od 1. 3. 2020; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
T: 1. 3. 2020 
 
32. bod programu 
Žádost o změnu realizace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje - obec 
Hracholusky 
Předkladatel: Pavel Hroch 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 39 o přijetí usnesení: 44/0/0 
Číslo usnesení: 29/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost příjemce dotace obce Hracholusky, Hracholusky 8, 383 01 Prachatice, IČO 00250431, 
o prodloužení termínu realizace projektu „Obec Hracholusky - územní plán“, reg. č. 425-01-005/17, 
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí 
Jihočeského kraje,1. výzva pro rok 2017; 
II. schvaluje 
prodloužení termínu realizace projektu „Obec Hracholusky - územní plán“, reg. č. 425-01-005/17, 
příjemce dotace obec Hracholusky, Hracholusky 8, 383 01 Prachatice, IČO 00250431, v rámci Dotačního 
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 
1. výzva pro rok 2017, a to do 31. 10. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 11. 2021; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 30. 4. 2020 
 
33. bod programu 
Individuální dotace v oblasti kultury 
Předkladatel: Pavel Hroch 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 40 o přijetí usnesení: 44/0/0 
Číslo usnesení: 30/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
alokaci předpokládaných dotačních vztahů k ostatním jmenovitým subjektům v rozpočtu Jihočeského 
kraje na rok 2020 pro odpovědné místo 1153 a žádosti jednotlivých subjektů uvedených v části II. návrhu  
č. 20/ZK/20 o poskytnutí dotace; 
II. schvaluje 
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu OKPP a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito subjekty:  
1. ve výši 700 000,- Kč pro obec Jankov, Jankov 46, 373 84 Jankov, pošta Dubné, IČO 00245020, na 
projekt  
„Přímá podpora obce Jankov-Holašovice na regionální rozvoj v souvislosti s registrací v Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO pro rok 2020: Oprava sjezdů z místní komunikace III. třídy  
do historických objektů na návsi v Holašovicích“, 
2. ve výši 1 500 000,- Kč pro Jihočeské divadlo, příspěvkovou organizaci, Dr. Stejskala 424/19,  
370 47 České Budějovice, IČO 00073482, na projekt „Jihočeské divadlo venkovu“,  
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3. ve výši 1 000 000,- Kč pro Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, z. s., Perlitová 1820/52, 
140 00 Praha 4, IČO 60165405, na projekt „29. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český 
Krumlov“, 
4. ve výši 250 000,- Kč pro Divadlo Continuo, z. s., Malovice 35, 384 11 Malovice, IČO 42410932, 
na „24. Mezinárodní divadelní site specific projekt“;  
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. 
T.: 31. 12. 2020 
 
34. bod programu 
Individuální dotace - město Jindřichův Hradec 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Diskuze: 
S. Mrvka – jde o výjimečnou záležitost v tom, že stát selhal 2x (měl 2x předkupní právo); problém je 
v tom, že se objekt nachází uprostřed jedinečné památkové zóny, která by odstraněním objektu byla celá 
narušena; v zastupitelstvu města byla vůle památku zachránit; od soukromého provozovatele byl pivovar 
odkoupen, město investovalo nemalé finanční prostředky; ministerstvo neumí nebo nechce vypsat 
v rámci záchrany památek program na provizorní zastřešení; podstatné je památku zachránit;  
 
J. Bauer – vyjádřil se pro podporu materiálu; poukázal ovšem na rozhodnutí o podpoře projektu 
organizace KreBul, kde se jednalo o výjimku z výjimek; 
 
T. Bouzek – s odůvodněním vyjádřil podporu materiálu; pravidla zde na případy dočasného zastřešení 
nepamatují; 
 
R. Kubíček – klub ANO 2011 materiál podpoří; 
 
M. Joch – vysvětlil, proč materiál na radě kraje nepodpořil; je otázka, zda je koncepční to, že se za 4 mil. 
Kč postaví provizorní střecha, ale město si další roky nebude moci dovolit s objektem něco zásadního 
provést; neměl by město a kraj vyvinout tlak na stát? domnívá se, že nejde o systémovou záležitost; 
 
S. Mrvka – doplnil informace – s Ministerstvem kultury je dohoda na spolupráci v rámci dotačních 
programů; ministerstvo je připraveno podílet se na záchraně památky; postupně se budou sanovat věci, 
které nebudou akutní a mezitím se připraví varianty projektu a forma provozování; 
 
T. Vytiska – pokud střecha nebude, objekt spadne; pokud zastřešení bude, tak je šance, že se v průběhu 
několika let prostředky najdou; 
 
I. Stráská – na radě kraje bylo hlasování nerozhodné; na klubech bylo dohodnuto, že je vůle materiál 
podpořit; 
 
Hlasování č. 41 o přijetí usnesení: 43/0/2 
Číslo usnesení: 31/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost města Jindřichův Hradec o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 1 návrhu č. 21/ZK/20; 
II. schvaluje 
1. poskytnutí individuální dotace ve výši 2 mil. Kč městu Jindřichův Hradec, Klášterská 135,  
377 01 Jindřichův Hradec, IČO 00246875, na projekt „Zámecký pivovar – dokončení provizorního 
zastřešení“, 
2. uzavření veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 21/ZK/20; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. 
T: 31. 3. 2020 
 
35. bod programu 
Individuální dotace pro pověřené knihovny regionálními funkcemi v Jihočeském kraji 
Předkladatel: Pavel Hroch 
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➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 42 o přijetí usnesení: 41/0/0 
Číslo usnesení: 32/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
rozpočtové alokace předpokládaných dotačních vztahů k ostatním jmenovitým příjemcům uvedených 
v rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020 pro odpovědné místo Odbor kultury a památkové péče 
a žádosti o poskytnutí dotace od jednotlivých příjemců uvedených v části II. usnesení; 
II. schvaluje 
1. poskytnutí individuálních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na Program 
podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2020 s těmito příjemci: 
a) ve výši 1 476 000 Kč pro Městskou knihovnu v Českém Krumlově; IČO 00070564, sídlo Horní 155, 

381 01 Český Krumlov – Vnitřní Město, 
b) ve výši 464 000 Kč pro Knihovnu Matěje Mikšíčka; IČO 60819529, sídlo Pantočkova 89, 380 01 

Dačice, 
c) ve výši 1 729 000 Kč pro Městskou knihovnu Jindřichův Hradec; IČO 60817054, sídlo U Knihovny 

1173/II, 377 01 Jindřichův Hradec, 
d) ve výši 476 000 Kč pro Městskou knihovnu v Milevsku; IČO 70926646, sídlo náměstí E. Beneše 1, 

399 01 Milevsko, 
e) ve výši 1 554 000 Kč pro Městskou knihovnu Písek; IČO 70869197, sídlo Alšovo náměstí 85, 397 01 

Písek, 
f) ve výši 1 341 000 Kč pro Městskou knihovnu Prachatice; IČO 00583197, sídlo Husova 71, 383 01 

Prachatice, 
g) ve výši 2 034 000 Kč pro Šmidingerovu knihovnu Strakonice; IČO 70884552, sídlo Zámek 1, 386 01 

Strakonice, 
h) ve výši 2 721 000 Kč pro Městskou knihovnu Tábor; IČO 70886334, sídlo Jiráskova 1775, 390 01 

Tábor, 
i) ve výši 366 000 Kč pro Městskou knihovnu Třeboň; IČO 21551464, sídlo Chelčického 2, 379 01 

Třeboň, 
2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy návrhu č. 29/ZK/20;  
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů 
vedoucích k realizaci části II. tohoto usnesení. 
 
36. bod programu 
Investiční záměr rekonstrukce koncertní síně O. Jeremiáše příspěvkové organizace Jihočeská 
filharmonie 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Diskuze: 
P. Kalina – materiál podpoří; mělo to být ovšem zařazeno v rozpočtu na r. 2020; upozornil, že je třeba 
schválit i rozpočtové opatření; 
 
M. Kuba – debatu o krajsko-městských kulturních zařízeních považuje za komplikovanou; vyjádřil obavu, 
že obsazenost sálů zde nebude; chybí koncepční pojetí celého modelu; žádá, aby kraj a město hledaly 
nějaký model, zvlášť pokud se plánují takto velké investice; 
 
P. Hroch – koncepce kultury být měla projednána na společném jednání rady kraje a města; věří, že než 
se zrekonstruuje Slavie a postaví divadlo na Mariánském náměstí, budeme dělat další rekonstrukci 
tohoto objektu;  
 
J. Váňa – požaduje uvést do usnesení částku;  
- je otázka, zda to kraj vysoutěží a zrealizuje tento rok; 
 
P. Hroch – navrhuje v bodě I. usnesení doplnit částku - ve výši 30 mil. Kč z Fondu rezerv a rozvoje dle 
důvodové zprávy návrhu č. 58/ZK/20; 
 
Hlasování č. 43 o přijetí usnesení: 45/0/0 
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Usnesení č. 33/2020/ZK-26 bylo přijato v upraveném znění. 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
investiční záměr rekonstrukce koncertní síně O. Jeremiáše příspěvkové organizace Jihočeská 
filharmonie, Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, a uvolnění prostředků ve výši 30 mil. Kč z Fondu 
rezerv a rozvoje dle důvodové zprávy návrhu č. 58/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů 
vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení. 
 
37. bod programu 
Realizace projektu „Kulinářské dědictví“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje 
STAŽENO 
 
38. bod programu 
Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300 
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 
2020 - 1. část 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Diskuze: 
Z. Mráz – Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostřední materiály č. 38 a 39 projednal a doporučuje 
je ke schválení; 
 
Hlasování č. 44 o přijetí usnesení: 41/0/0 
Číslo usnesení: 34/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o dotace ve výši 6 469 900,00 Kč na kofinancování akcí k zahájení v roce 2019 v rámci dotačního 
programu Ministerstva zemědělství České republiky 129 300 „Podpora výstavby a technického 
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“; 
II. schvaluje 
1. dotaci ve výši 127 100,00 Kč na kofinancování akce „Dvory nad Lužnicí – prodloužení kanalizace“ pro 

dobrovolný svazek obcí „Lužnice“, Dvory nad Lužnicí 63, 378 08 Dvory nad Lužnicí, IČO 71204148, 
2. dotaci ve výši 2 574 300,00 Kč na kofinancování akce „Splašková kanalizace v obci Studnice“ pro 

obec Lodhéřov, Lodhéřov 168, 378 26 Lodhéřov, IČO 00247014, 
3. dotaci ve výši 364 400,00 Kč na kofinancování akce „Havarijní vodovodní propoj Studnice - Lodhéřov“ 

pro obec Lodhéřov, Lodhéřov 168, 378 26 Lodhéřov, IČO 00247014, 
4. dotaci ve výši 3 404 100,00 Kč na kofinancování akce „Kanalizace a ČOV Dolní Pěna“ pro obec Dolní 

Pěna, Dolní Pěna 27, 377 01 Dolní Pěna, IČO 00512940, 
5. vzor Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci 

programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a 
kanalizací II“; 

III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
 
39. bod programu 
Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 
300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 
Předkladatel: Pavel Hroch 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 45 o přijetí usnesení: 36/0/0 
Číslo usnesení: 35/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
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žádost příjemce dotace města Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČO 00251984, o 
prodloužení termínu realizace akce „Vodňany – ČOV pro místní část Radčice“, v rámci kofinancování 
dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů 
a kanalizací II“; 
II. schvaluje 
prodloužení termínu realizace akce „Vodňany – ČOV pro místní část Radčice“, příjemce dotace město 
Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČO 00251984, v rámci kofinancování dotačního programu 
MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to 
do 30. 9. 2020; 
IV. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
 
40. bod programu 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi 
Jihočeským krajem a Krajem Vysočina 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 46 o přijetí usnesení: 36/0/0 
Číslo usnesení: 36/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Jihočeským 
krajem a Krajem Vysočina, IČO 70890749, uvedený v příloze návrhu č. 11/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje dodatek č. 2 
ke Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky, uvedený v části I. usnesení. 
T: 16. 3. 2020  
 
I. Stráská – z důvodu dočasné nepřítomnosti J. Nováka byly předsunuty body J. Švece; 

 
Majetkové dispozice 
 
41. bod programu 
Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 47 o přijetí usnesení: 37/0/0 
Číslo usnesení: 37/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. záměr prodeje 
a) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 549/8 o výměře 36 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 129 pro obec Opařany a k. ú. Skrýchov u Opařan nejméně za cenu zjištěnou 
znaleckým posudkem a náklady spojené s prodejem nemovitosti, kdy poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí bude kupující, 
b) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 549/9 o výměře 157 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 129 pro obec Opařany a k. ú. Skrýchov u Opařan nejméně za cenu zjištěnou 
znaleckým posudkem a náklady spojené s prodejem nemovitosti, kdy poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí bude kupující, 
c) 
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pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1345/10 o výměře 38 m2, ostatní plocha, neplodná půda, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 4250 – 133/2019 ze dne 16. 12. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 1345/1, ostatní plocha, silnice, 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 zjištěnou znaleckým posudkem a náklady spojené 
s prodejem nemovitosti, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující, 
2. záměr darování 
a)  
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1122/3 o výměře 66 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 398 – 16/2019 ze dne 12. 12. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 1122/2, ostatní plocha, silnice, 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 Obci Drhovle, IČO 249645, kdy náklady na vyhotovení geometrického 
plánu uhradila Obec Drhovle v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Drhovle 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) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3950/31 o výměře 67 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
a č. 3950/32 o výměře 85 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického 
plánu č. 4469 – 816/2019 ze dne 6. 1. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3950/2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3229 pro obec České 
Budějovice a k. ú. České Budějovice 7 Statutárnímu městu České Budějovice, IČO 244732, 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 Statutární město České 
Budějovice 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) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1492/4 o výměře 447 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 406 – 596/2019 ze dne 11. 11. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 1492/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 397 pro obec 
Skály a k. ú. Skály u Protivína Obci Skály, IČO 250104, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu 
uhradila Obec Skály v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí Obec Skály 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) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1300/17 o výměře 125 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 134 – 312/2019 ze dne 23. 10. 2019 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1300/7, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 70 pro obec a k. ú. Báňovice Obci Báňovice, IČO 512915, kdy náklady na 
vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Báňovice v rámci své investiční akce, poplatek spojený 
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Báňovice 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. 1595/10 o výměře 345 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace a č. 1595/11 o výměře 274 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě 
geometrického plánu č. 418 – 805/2019 ze dne 22. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
1595/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 140 pro obec Lišov a k. ú. Hůrky 
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u Lišova Městu Lišov, IČO 245178, 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 Lišov 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, 
f) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 893/8 o výměře 7 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 893/9 
o výměře 63 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 3077 – 
324/2019 ze dne 21. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 893/1, ostatní plocha, silnice, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1546 pro obec a k. ú. Frymburk Městysi Frymburk, IČO 
245861, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Městys Frymburk v rámci své investiční 
akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Městys 
Frymburk 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) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3290/79 o výměře 344 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 1221 – 148/2019 ze dne 28. 11. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 3290/50, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č .96 
pro obec a k. ú. Vrábče Obci Vrábče, IĆO 581941, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu 
uhradila Obec Vrábče v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Vrábče 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) 
dílu „a“ o výměře 4 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 1601 – 156/2019 ze dne 11. 7. 
2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2272, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 1970 pro obec a k. ú. Volyně, dílu „d“ o výměře 1 m2, odděleného na základě geometrického 
plánu č. 344 – 154/2019 ze dne 11. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1363/7, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1684 pro obec a k. ú. Nišovice, dílu „e“ 
o výměře 77 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 344 – 154/2019 ze dne 11. 7. 2019 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1363/11, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 1684 pro obec a k. ú. Nišovice a dílu „f“ o výměře 98 m2, odděleného na základě 
geometrického plánu č. 344 – 154/2019 ze dne 11. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
1396, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1684 pro obec a k. ú. 
Nišovice Městu Volyně, IČO 252000, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský 
kraj v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí Město Volyně 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, 
i) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 567/27 o výměře 121 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
a č. 567/28 o výměře 72 m2, ostatní plocha, zeleň, oddělených na základě geometrického plánu č. 496 – 
109/2019 ze dne 23. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 567/1, ostatní plocha, silnice, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 117 pro obec a k. ú. Vidov Obci Vidov, IČO 581917, 
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Vidov v rámci své investiční akce, 
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Vidov 
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 
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úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců 
ode dne převodu, 
j) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4159/31 o výměře 5 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 5634 – 66/2019 ze dne 17. 10. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 4159/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 645 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 3 Statutárnímu městu České 
Budějovice, IČO 244732, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Statutární město 
České Budějovice v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí Statutární město České Budějovice 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, 
k) 
dílu „a“ o výměře 36 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 3544 – 985/2019 ze dne 
14. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3980, ostatní plocha, silnice, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 2197 pro obec a k. ú. Soběslav Městu Soběslav, IČO 252921, 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 Soběslav 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, 
l) 
části stavby silnice III/1511 v délce 0,916 km – úseku 2334A119 – 2334A130 v km 7,761 - 8,677 v k. ú. 
Kunějov Obci Člunek, IČO 246468, 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, 
m) 
části stavby silnice III/17725 v délce 0,313 km – úseku 2214A086 – 2214A02903 v km 3,529 – 3,842 v k. 
ú. Řiště Obci Předmíř, IČO 228699, 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, 
3. záměr vzájemného darování 
a) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 165/18 o výměře 22 m2, trvalý travní porost, č. 549/7 o 
výměře 133 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 549/10 o výměře 90 m2, ostatní plocha, zeleň, č. 549/11 o 
výměře 28 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 549/13 o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace a č. 549/17 o výměře 35 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č .129 pro obec Opařany a k. ú. Skrýchov u Opařan v dosavadním vlastnictví Jihočeského 
kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 10/12 o výměře 8 m2, ostatní plocha, silnice, č. 51/2 o 
výměře 5 m2, ostatní plocha, silnice, č. 532/13 o výměře 209 m2, ostatní plocha, silnice, č. 542/31 o 
výměře 142 m2, ostatní plocha, silnice, č. 542/32 o výměře 9 m2, ostatní plocha, silnice, č. 542/33 o 
výměře 74 m2, ostatní plocha, silnice, č. 542/34 o výměře 55 m2, ostatní plocha, silnice a č. 549/16 o 
výměře 43 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 Opařany a k. ú. 
Skrýchov u Opařan v dosavadním vlastnictví Obce Opařany, IČO 252638, kdy poplatek spojený 
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
b) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2218/2 o výměře 9408 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 106 – 4/2020  ze dne 13. 1. 2020 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2218, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č .141 pro obec a k. ú. Třebějice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou 
parcelu katastru nemovitostí č. 2211/39 o výměře 33 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě 
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geometrického plánu č. 106 – 4/2020 ze dne 13. 1. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
2211/14, 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. Třebějice 
v dosavadním vlastnictví Obce Třebějice, IČO 667200, 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. 608/1 o výměře 1240 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 227 pro obec Předmíř a k. ú. Řiště, pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1117/2 o výměře 149 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického 
plánu č. 66 – 685/2019 ze dne 1. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1117, ostatní 
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 227 pro obec Předmíř a k. ú. Řiště a pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 1145/2 o výměře 508 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě 
geometrického plánu č. 66 – 685/2019 ze dne 1. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
1145, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 227 pro obec Předmíř a k. ú. Řiště 
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1130/2 o 
výměře 59 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělenou na základě geometrického plánu č. 66 – 
685/2019 ze dne 1. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1130, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Předmíř a k. ú. Řiště v dosavadním vlastnictví 
Obce Předmíř, IČO 228699, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj 
v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
d) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 178/16 o výměře 10 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2900 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 6, 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 464/10 o výměře 7 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
č. 464/11 o výměře 15 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 464/12 o výměře 1 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, č. 464/13 o výměře 16 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 464/14 o výměře 
12 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 464/16 o výměře 7 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
a č. 464/18 o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického 
plánu č. 4016 – 737/2019 ze dne 13. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 464/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2900 pro obec České 
Budějovice a k. ú. České Budějovice 6 v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou 
parcelu katastru nemovitostí č. 712/19 o výměře 44 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě 
geometrického plánu č. 4016 – 737/2019 ze dne 13. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 712/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2900 pro obec 
České Budějovice a k. ú. České Budějovice 6, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 712/20 o 
výměře 15 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 4016 – 737/2019 ze 
dne 13. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 712/17, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2900 pro obec České Budějovice a k. ú. České 
Budějovice 6, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 712/21 o výměře 22 m2, ostatní plocha, 
silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 4016 – 737/2019 ze dne 13. 12. 2019 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 712/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 2900 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 6 a 
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 871/14 o výměře 16 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou 
na základě geometrického plánu č. 4016 – 737/2019 ze dne 13. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 871/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2900 
pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 6 v dosavadním vlastnictví Statutárního města 
České Budějovice, IČO 244732, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj 
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v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
e) 
dílu „f“ o výměře 55 m2 a dílu „h“ o výměře 23 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 180 – 
130/2019 ze dne 11. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2011, ostatní plocha, silnice, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 222 pro obec Nová Bystřice a k. ú. Hůrky, dílu „g“ o výměře 
16 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 180 – 130/2019 ze dne 11. 11. 2019 z pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 2225, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 
222 pro obec Nová Bystřice a k. ú. Hůrky, dílu „a“ o výměře 161 m2, odděleného na základě 
geometrického plánu č. 160 – 105/2019 ze dne 20. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
1049/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 241 pro obec Nová Bystřice a k. 
ú. Senotín, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3838/6 o výměře 251 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace a č. 3838/7 o výměře 124 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě 
geometrického plánu č. 360 – 107/2019 ze dne 10. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
3838/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 419 pro obec Nová 
Bystřice a k. ú. Nový Vojířov, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3018 o výměře 10234 m2, 
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 419 pro obec Nová Bystřice a k. ú. Artolec 
a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2284 o výměře 253 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
a č. 2285 o výměře 71 m2, orná půda, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 222 pro obec Nová 
Bystřice a k. ú. Klenová u Hůrek v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 2160 o výměře 25 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2162 o výměře 1882 m2, ostatní 
plocha, silnice, č. 2170 o výměře 587 m2, ostatní plocha, silnice a č. 2175 o výměře 583 m2, ostatní 
plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Nová Bystřice a k. ú. Hůrky 
v dosavadním vlastnictví Města Nová Bystřice, IČO 247138, kdy náklady na vyhotovení geometrického 
plánu č. 180 – 130/2019 uhradilo Město Nová Bystřice, geometrické plány č. 160 – 105/2019 a č. 360 – 
107/2019 uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
f) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 697/1 o výměře 138 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2281/26 
o výměře 31 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2281/27 o výměře 28 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, č. 2281/29 o výměře 169 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2281/30 o výměře 29 
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2281/31 o výměře 34 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
č. 2281/32 o výměře 118 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2281/33 o výměře 4 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace a č. 2281/34 o výměře 19 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. 482 pro obec a k. ú. Suchdol nad Lužnicí a pozemkových parcel katastru 
nemovitostí č. 230/14 o výměře 89 m2, trvalý travní porost a č. 322/7 o výměře 47 m2, ostatní plocha, jiná 
plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův 
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 205 pro obec Suchdol nad Lužnicí a k. ú. Klikov 
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 999/25 o 
výměře 264 m2, ostatní plocha, silnice a č. 999/32 o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou 
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Suchdol nad Lužnicí a k. ú. Klikov a pozemkovou 
parcelu katastru nemovitostí č. 2000 o výměře 4347 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 Suchdol nad Lužnicí a k. ú. Tušť v dosavadním vlastnictví Města 
Suchdol nad Lužnicí, IČO 247561, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
g) 
dílu „f“ o výměře 8 m2 a dílu „d“ o výměře 166 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 3250 – 
150/2019 ze dne 19. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1740/1, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou, 



32 

 

dílu „i“ o výměře 24 m2, dílu „e“ o výměře 246 m2 a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1745/19 o 
výměře 105 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělných na základě geometrického plánu č. 3250 
– 150/2019 ze dne 19. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1745/3, ostatní plocha, 
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou, dílu „a“ 
o výměře 59 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 3244 – 210/2019 ze dne 4. 9. 2019 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1681/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 642 pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou, dílu „b“ o výměře 11 m2, odděleného na 
základě geometrického plánu č. 3244 – 210/2019 ze dne 4. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1681/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 
pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou, dílu „c“ o výměře 264 m2, dílu „f“ o výměře 320 m2 a dílu „h“ o 
výměře 4 m2, oddělených základě geometrického plánu č. 3244 – 210/2019 ze dne 4. 9. 2019 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1681/15, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 642 pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou, dílu „d“ o výměře 41 m2 a dílu „g“ o 
výměře 47 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 3244 – 210/2019 ze dne 4. 9. 2019 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1681/17, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 642 pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou, dílu „e“ o výměře 225 m2, odděleného na 
základě geometrického plánu č. 3244 – 210/2019 ze dne 4. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1681/18, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 pro obec a k. ú. 
Hluboká nad Vltavou a dílu „i“ o výměře 4 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 3244 – 
210/2019 ze dne 4. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1681/22, ostatní plocha, silnice, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou v dosavadním 
vlastnictví Jihočeského kraje za díl „b“ o výměře 157 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 
3250 – 150/2019 ze dne 19. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 954/3, ostatní plocha, 
jiná plocha, 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. Hluboká nad Vltavou, 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 837/5 o výměře 164 m2, ostatní plocha, silnice a č. 837/8 o 
výměře 183 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 Hluboká 
nad Vltavou a k. ú. Purkarec, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1787/5 o výměře 45 m2, 
ostatní plocha, silnice, která je zapsána zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Hluboká nad Vltavou 
a k. ú. Jeznice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1199/6 o výměře 340 m2, ostatní plocha, 
silnice a č. 1199/7 o výměře 550 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 Hluboká nad Vltavou a k. ú. Líšnice u Kostelce a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 
339/27 o výměře 80 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána zapsány u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro 
obec Hluboká nad Vltavou a k. ú. Munice v dosavadním vlastnictví Města Hluboká nad Vltavou, IČO 
244899, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradilo Město Hluboká nad Vltavou v rámci 
svých investičních akcí a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
h) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1326/6 o výměře 48 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 1141 – 92/2019 ze dne 4. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1326/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 346 pro obec Strakonice a 
k. ú. Dražejov u Strakonic, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1269/5 o výměře 1510 m2, ostatní 
plocha, jiná plocha, č. 1269/6 o výměře 562 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1269/7 o výměře 361 m2, 
ostatní plocha, jiná plocha, č. 1269/8 o výměře 76 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1269/9 o výměře 77 
m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 1269/10 o výměře 33 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na 
základě geometrického pánu č. 3932 – 91/2019 ze dne 4. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1269/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 11081 pro 
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obec a k. ú. Strakonice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru 
nemovitostí č. 1269/11 o výměře 9 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělenou na základě 
geometrického plánu č. 3932 – 91/2019 ze dne 4. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
1269/3, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Strakonice a 
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1371/207 o výměře 39 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, oddělenou na základě geometrického plánu č. 3932 – 91/2019 ze dne 4. 12. 2019 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1371/112, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Strakonice v dosavadním vlastnictví Města Strakonice, IČO 251810, 
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, 
4. záměr směny 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 706/3 o výměře 22 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 171 – 98/2019 ze dne 4. 12. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 706/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 129 pro obec 
Opařany a k. ú. Nové Dvory u Opařan v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou 
parcelu katastru nemovitostí č. 734 o výměře 48 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělnou na 
základě geometrického plánu č. 171 – 98/2019 ze dne 4. 12. 2019 ze stavební parcely katastru 
nemovitostí č. 3, zastavěná plocha a nádvoří, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 6 pro obec Opařany a k. ú. Nové 
Dvory u Opařan v dosavadním podílovém spoluvlastnictví ******(ideální 1/3), ****** (ideální 1/3) a ****** 
(ideální 1/3), kdy Jihočeský kraj uhradí ******, ****** a ****** doplatek kupní ceny ve výši 1 872,- Kč, 
náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradili ******, náklady na vyhotovení znaleckého posudku 
uhradí obě smluvní strany solidárně, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou účastníci 
smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený s návrhem 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
5. přijetí daru 
a) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1613/47 o výměře 3395 m2, ostatní plocha, silnice, 
dle geometrického plánu č. 2865 – 778/2019 ze dne 10. 10. 2019, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro 
obec Tábor a k. ú. Měšice u Tábora od Města Tábor, IČO 253014, kdy náklady na vyhotovení 
geometrického plánu uhradilo Město Tábor a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj, 
b) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2658/23 o výměře 226 m2, ostatní plocha, jiná plocha 
a č. 2658/26 o výměře 106 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu 
č. 4015 – 113/2019 ze dne 9. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2658/1, 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 České Budějovice a 
k. ú. České Budějovice 6 od Statutárního města České Budějovice, IČO 244732, kdy náklady na 
vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj, 
c) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 720/8 o výměře 82 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
č. 720/9 o výměře 329 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 720/10 o výměře 117 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 2793 – 112/2019 ze dne 11. 
12. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 720/5, 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. Srubec od Obce Srubec, IČO 245445, kdy náklady na 
vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj, 
d) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1834/19 o výměře 79 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 876 – 350/2019 ze dne 9. 1. 2020 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 1834/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 
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pro obec a k. ú. Jistebnice od Města Jistebnice, IČO 252425, kdy náklady na vyhotovení geometrického 
plánu uhradilo Město Jistebnice a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí Jihočeský kraj, 
6. bezúplatný převod 
a) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2061 o výměře 1408 m2, ostatní plocha, neplodná půda, která 
je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Kocelovice, pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 923/4 o výměře 1627 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 
60000 pro obec Chrášťany a k. ú. Doubrava nad Vltavou, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
3430/44 o výměře 70 m2, vodní plocha, tok umělý, oddělené na základě geometrického plánu č. 148 – 
66/2018 ze dne 4. 2. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3430/35, ostatní plocha, silnice, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Dobšice a k. ú. Dobšice u Týna nad Vltavou 
z vlastnictví České republiky – 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. 615/10 o výměře 116 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 3635 – 111/2019 ze dne 26. 11. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 615/5, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 
10002 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 5 z vlastnictví České republiky – 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. 1553 o výměře 11566 m2, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 60001 pro obec Hrachoviště a k. ú. Hrachoviště u Třeboně z vlastnictví 
České republiky – Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 
Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 62933591, do vlastnictví Jihočeského kraje; 
II. předává k hospodaření 
předmět daru a bezúplatného převodu uvedený v části II. 5. a 6. 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 II. 5. a 6. usnesení jako předmět daru 
a bezúplatného převodu; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění záměru prodeje, darování, 
vzájemného darování a směny nemovitostí uvedených v části I. 1., 2., 3., a 4. na úřední desce Krajského 
úřadu Jihočeského kraje a v případě prodejů a směny uvedených v části I. 1. a 4. též na úředních 
deskách obcí, do jejichž územní působnosti předmětné nemovitosti náležejí. 
 
42. bod programu 
Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 48 o přijetí usnesení: 35/0/0 
Číslo usnesení: 38/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. prodej 
a) 
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pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 858/4 o výměře 21 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 682 – 35/2019 ze dne 8. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 858/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 872 pro obec Radošovice 
a k. ú. Radošovice u Strakonic za kupní cenu 6 300,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti ******, 
kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující, 
b) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1039/6 o výměře 130 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 104 – 16/2019 ze dne 6. 3. 2019 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1039/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 31 pro obec Pohorská 
Ves a k. ú. Dolní Příbraní za kupní cenu 4 300,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti ******, kdy 
poplatníkem dně z nabytí nemovitých věcí bude kupující, 
c) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2877/3 o výměře 61 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 141 – 78/2019 ze dne 15. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 2877/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 37 pro obec Milevsko a k. ú. 
Dmýštice za kupní cenu 18 150,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti *****, kdy poplatníkem 
daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující, 
d) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 705/2 o výměře 235 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 146 pro obec Stachy a k. ú. Úbislav za kupní cenu 12 200,- Kč a náklady 
spojené s prodejem nemovitosti ******, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující, 
e) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3250/2 o výměře 21 m2, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č . 349 pro obec a k. ú. Cehnice za kupní cenu 5 250,- Kč ****** a ******, 
a náklady spojené s prodejem nemovitosti, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující, 
f) 
dílu „b“ o výměře 2 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 43 – 44/2019 ze dne 2. 8. 2019 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1233/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č . 46 pro obec Čestice a k. ú. Počátky u Volyně za kupní cenu 400,- Kč a 
náklady spojené s prodejem nemovitosti ******, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude 
kupující, 
2. darování 
a) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2159/42 o výměře 105 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace a č. 2159/43 o výměře 746 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 496 pro obec a k. ú. Písek Městu Písek, IČO 249998, kdy poplatek spojený s návrhem 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Písek 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. 492/4 o výměře 28 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 233 – 70/2019 ze dne 14. 7. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 492/2, ostatní plocha silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 228 pro obec 
a k. ú. Budeč a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1736/6 o výměře 9 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 233 – 70/2019 ze dne 14. 7. 2019 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1736/1, ostatní plocha silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 228 pro obec a k. ú. Budeč Obci Budeč, IČO 246379, kdy náklady na vyhotovení 
geometrického plánu uhradila Obec Budeč, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí Obec Budeč 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 
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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) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2796/8 o výměře 103 m2, ostatní plocha, ostatní dopravní 
plocha a č. 2796/9 o výměře 27 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě 
geometrického plánu č. 694 – 74/2018 ze dne 25. 5. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 2796/5, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 113 pro obec Třeboň a k. ú. 
Branná Městu Třeboň, IČO 247618, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město 
Třeboň, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město 
Třeboň 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. 1402/13 o výměře 239 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace a č. 1402/14 o výměře 42 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě 
geometrického plánu č. 199 – 1111/2018 ze dne 3. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
1402/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 109 pro obec Dačice a k. ú. 
Chlumec u Dačic Městu Dačice, IČO 246476, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo 
Město Dačice, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 
Město Dačice 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) 
dílů „a + b“ o výměře 45 m2 a dílu „c“ o výměře 12 m2, oddělených na základě geometrického plánu 
č. 1283 – 182/2018 ze dne 29. 8. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1203/1, ostatní 
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 106 pro obec a k. ú. Mladá Vožice Městu Mladá 
Vožice, IČO 252557, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město Mladá Vožice 
v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí Město Mladá Vožice 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, 
f) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1251/6 o výměře 102 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, č. 1251/7 o výměře 80 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1251/8 o výměře 113 m2, 
ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 178 – 193/2019 ze dne 17. 9. 
2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1251/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 1676 pro obec Volyně a k. ú. Černětice Městu Volyně, IČO 252000, 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 Volyně 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) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 581/11 o výměře 60 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 204 – 190003/2019 ze dne 10. 10. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 581/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 87 pro obec 
a k. ú. Jinín Obci Jinín, IČO 477435, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec 
Jinín, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Jinín 
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 
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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. 1866/2 o výměře 29 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 305 – 103/2019 ze dne 4. 9. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 1866/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 118 
pro obec Jílovice a k. ú. Kojákovice a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1867/3 o výměře 49 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 305 – 103/2019 ze dne 
4. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1867/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 118 pro obec Jílovice a k. ú. Kojákovice Obci Jílovice, IČO 245038, kdy náklady na 
vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Jílovice, poplatek spojený s návrhem na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Jílovice 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, 
i) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1878/8 o výměře 7 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 861 – 350/2019 ze dne 22. 7. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 1878/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 177 pro obec a k. 
ú. Jistebnice Městu Jistebnice, IČO 252425, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo 
Město Jistebnice, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 
Město Jistebnice 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, 
3. vzájemné darování 
a) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 17/5 o výměře 83 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
č. 17/8 o výměře 21 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 25 o výměře 16 m2, zahrada, č. 164/14 
o výměře 2 m2, trvalý travní porost, č. 267/3 o výměře 20 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 
336/20 o výměře 50 m2, orná půda, č. 338/12 o výměře 26 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 
339/19 o výměře 32 m2, orná půda, č. 355/1 o výměře 70 m2, trvalý travní porost, č. 357/4 o výměře 19 
m2, orná půda, č. 357/9 o výměře 161 m2, orná půda, č. 358/4 o výměře 46 m2, trvalý travní porost, č. 
373/3 o výměře 201 m2, ostatní plocha, silnice, č. 373/4 o výměře 265 m2, ostatní plocha, silnice, č. 373/5 
o výměře 12926 m2, ostatní plocha, silnice, č. 373/11 o výměře 270 m2, ostatní plocha, silnice, č. 373/12 
o výměře 912 m2, ostatní plocha, silnice, č. 373/15 o výměře 612 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou 
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 138 pro obec Zahájí a k. ú. Zahájí u Hluboké nad Vltavou, pozemkových 
parcel katastru nemovitostí č. 368/66 o výměře 578 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 368/67 o 
výměře 103 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a dílu „a“ o výměře 110 m2, oddělených na základě 
geometrického plánu č. 422 – 53/2019 ze dne 3. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
368/57, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 138 pro obec Zahájí a k. ú. 
Zahájí u Hluboké nad Vltavou, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 369/4 o výměře 205 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 369/5 o výměře 257 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 
369/6 o výměře 118 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 369/7 o výměře 264 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 422 – 53/2019 ze dne 3. 9. 2019 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 369/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 138 pro obec Zahájí a k. ú. Zahájí u Hluboké nad Vltavou a pozemkových parcel 
katastru nemovitostí č. 369/9 o výměře 72 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 369/10 o výměře 6 
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 422 – 53/2019 ze 
dne 3. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 369/3, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 138 pro obec Zahájí a k. ú. Zahájí u Hluboké nad Vltavou v dosavadním 
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 368/7 o výměře 56 m2, 
ostatní plocha, silnice, č. 368/59 o výměře 117 m2, ostatní plocha, silnice, č. 368/61 o výměře 164 m2, 
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ostatní plocha, silnice, č. 368/62 o výměře 127 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 Zahájí a k. ú. Zahájí u Hluboké nad Vltavou, pozemkovou parcelu 
katastru nemovitostí č. 365/4 o výměře 223 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě 
geometrického plánu č. 423 – 55/2019 ze dne 8. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
365/4, orná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Zahájí a k. ú. Zahájí u Hluboké 
nad Vltavou, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 11/2 o výměře 14 m2, ostatní plocha, silnice, 
oddělenou na základě geometrického plánu č. 422 – 53/2019 ze dne 3. 9. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 11, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro 
obec Zahájí a k. ú. Zahájí u Hluboké nad Vltavou, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3/2 o 
výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice a č. 3/3 o výměře 83 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě 
geometrického plánu č. 422 – 53/2019 ze dne 3. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3, 
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 Zahájí a k. ú. Zahájí 
u Hluboké nad Vltavou, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 365/54 o výměře 170 m2, ostatní 
plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 422 – 53/2019 ze dne 3. 9. 2019 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 368/54, 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 Zahájí a k. ú. Zahájí u Hluboké nad Vltavou, pozemkovou parcelu 
katastru nemovitostí č. 46/3 o výměře 9 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického 
plánu č. 422 – 53/2019 ze dne 3. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 46/2, ostatní 
plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Zahájí a k. ú. Zahájí u Hluboké 
nad Vltavou a ideální 1/2 pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 285/3 o výměře 362 m2, orná půda, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 276 pro obec Zahájí a k. ú. Zahájí u Hluboké nad Vltavou 
v dosavadním vlastnictví Obce Zahájí, IČO 581372, 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. 2036/8 o výměře 92 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 
2036/9 o výměře 24 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 2036/10 o výměře 28 m2, ostatní plocha, jiná 
plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 2814 – 76/2017 ze dne 27. 10. 2017 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2036/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 3650 pro obec a k. ú. Blatná, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2036/11 o výměře 
142 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 2036/12 o výměře 123 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených 
na základě geometrického plánu č. 2921 – 52/2019 ze dne 23. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 2036/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3650 pro obec a k. ú. 
Blatná, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1984/75 o výměře 46 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 2745 – 2191/2016 ze dne 11. 7. 2017 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1984/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 3650 pro obec a k. ú. Blatná, pozemkových parcel katastru nemovitostí 
č. 1994/14 o výměře 98 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1994/15 o výměře 1 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, č. 1994/16 o výměře 16 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených 
na základě geometrického plánu č. 2745 – 2191/2016 ze dne 11. 7. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1994/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3650 pro obec a k. ú. 
Blatná, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1984/83 o výměře 10 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, č. 1984/84 o výměře 193 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a dílu „b“ o výměře 0,07 
m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 2745 – 2191/2016 ze dne 11. 7. 2017 z pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 1984/4, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3650 
pro obec a k. ú. Blatná v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 153/8 o výměře 1 m2, ostatní plocha, silnice, č. 153/9 o výměře 26 m2, ostatní plocha, 
silnice, č. 153/10 o výměře 101 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 
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2745 – 2191/2016 ze dne 11. 7. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 153/1, ostatní plocha, 
jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Blatná, pozemkovou parcelu katastru 
nemovitostí č. 1984/85 o výměře 1 m2, ostatní plocha, silnice a díl „a“ o výměře 0,06 m2, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 2745 – 2191/2016 ze dne 11. 7. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1984/17, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro 
obec a k. ú. Blatná, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1984/79 o výměře 26 m2, ostatní plocha, 
silnice, č. 1984/80 o výměře 38 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1984/81 o výměře 85 m2, ostatní plocha, 
silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 2745 – 2191/2016 ze dne 11. 7. 2017 z pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 1984/18, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Blatná a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1984/78 o výměře 
24 m2, oddělenou na základě geometrického plánu č. 2745 – 2191/2016 ze dne 11. 7. 2017 z pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 1984/20, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 
pro obec a k. ú. Blatná v dosavadním vlastnictví Města Blatná, IČO 250996, kdy náklady na vyhotovení 
geometrických plánů uhradilo Město Blatná a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
c) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1086/2 o výměře 193 m2, trvalý travní porost, č. 1095/20 
o výměře 86 m2, orná půda, č. 1095/26 o výměře 65 m2, orná půda, č. 1590/7 o výměře 363 m2, ostatní 
plocha, silnice, č. 1597/24 o výměře 2958 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1597/25 o výměře 3320 m2, 
ostatní plocha, silnice, č. 1597/26 o výměře 959 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1623/3 o výměře 766 m2, 
ostatní plocha, silnice, č. 1623/4 o výměře 11 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1623/5 o výměře 78 m2, 
ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 237 pro obec a k. ú. Strážkovice 
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 657/2 o 
výměře 66 m2, orná půda, č. 657/3 o výměře 195 m2, orná půda, č. 657/27 o výměře 2137 m2, orná půda, 
č. 657/28 o výměře 232 m2, orná půda, č. 657/29 o výměře 5 m2, orná půda, č. 657/30 o výměře 153 m2, 
orná půda, č. 941/50 o výměře 62 m2, orná půda, č. 941/54 o výměře 110 m2, orná půda, č. 965/32 o 
výměře 26 m2, trvalý travní porost, č. 1591/24 o výměře 267 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 
1615/44 o výměře 80 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, 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. Strážkovice v dosavadním vlastnictví Obce Strážkovice, IČO 245461, kdy poplatek 
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany 
solidárně, 
d) 
dílu „b“ o výměře 45 m2, dílu „o“ o výměře 110 m2, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 973/2 
o výměře 26 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 973/4 o výměře 87 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 973/5 
o výměře 2 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 187 – 
104/2018 ze dne 4. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 973, ostatní plocha, silnice, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 27 pro obec Dub a k. ú. Dub u Prachatic, pozemkových parcel katastru 
nemovitostí č. 972/2 o výměře 341 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 972/3 o výměře 109 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 187 – 104/2018 ze 
dne 4. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 972, ostatní plocha, silnice, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 27 pro obec Dub a k. ú. Dub u Prachatic a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 388/3 
o výměře 4012 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 33 – 
95/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 388/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 440 pro obec Dub a k. ú. Borčice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za 
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 969/3 o výměře 789 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou 
na základě geometrického plánu č. 187 – 104/2018 ze dne 4. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 969/1, 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 Dub a k. ú. Dub u Prachatic, díl „c“ o výměře 5 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 187 
– 104/2018 ze dne 4. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 66/3, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice 
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v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Dub a k. ú. Dub u Prachatic, díl „d“ o výměře 
7 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 187 – 104/2018 ze dne 4. 6. 2019 z pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 433/3, 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 Dub a k. ú. Dub u Prachatic, díl „e“ o výměře 61 m2, oddělený na základě 
geometrického plánu č. 187 – 104/2018 ze dne 4. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
441, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Dub a k. ú. 
Dub u Prachatic, díl „g“ o výměře 44 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 187 – 104/2018 ze 
dne 4. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1023, ostatní plocha, manipulační plocha, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Dub a k. ú. Dub u Prachatic, díl „h“ o výměře 8 m2, 
oddělený na základě geometrického plánu č. 187 – 104/2018 ze dne 4. 6. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 70/1, zahrada, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Dub a k. ú. 
Dub u Prachatic, díl „i“ o výměře 0,47 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 187 – 104/2018 
ze dne 4. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 70/2, zahrada, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 10001 pro obec Dub a k. ú. Dub u Prachatic a díl „j“ o výměře 3 m2, oddělený na základě 
geometrického plánu č. 187 – 104/2018 ze dne 4. 6. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
77/1, 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 Dub a k. ú. Dub u 
Prachatic v dosavadním vlastnictví Městyse Dub, IČO 250406, 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, 
e) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 566/36 o výměře 3 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 
566/37 o výměře 14 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 1209 
– 65/2019 ze dne 27. 8. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 566/1, ostatní plocha, silnice, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 117 pro obec a k. ú. Roudné, pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 566/38 o výměře 44 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě geometrického 
plánu č. 1209 – 65/2019 ze dne 27. 8. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 566/14, ostatní 
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 117 pro obec a k. ú. Roudné, pozemkových parcel 
katastru nemovitostí č. 569/12 o výměře 846 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 569/14 o výměře 123 m2, 
ostatní plocha, jiná plocha, č. 569/18 o výměře 66 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 569/19 o výměře 207 
m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 569/20 o výměře 1260 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na 
základě geometrického plánu č. 1209 – 65/2019 ze dne 27. 8. 2019 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 569/4, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 117 pro obec a k. ú. 
Roudné a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 569/15 o výměře 281 m2, ostatní plocha, jiná 
plocha, č. 569/16 o výměře 145 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 569/17 o výměře 47 m2, ostatní 
plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 1209 – 65/2019 ze dne 27. 8. 2019 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 569/5, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 117 pro obec a k. ú. Roudné v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za 
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 569/13 o výměře 5 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na 
základě geometrického plánu č. 1209 – 65/2019 ze dne 27. 8. 2019 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 569/3, 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 a k. ú. 
Roudné v dosavadním vlastnictví Obce Roudné, IČO 245372, 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, 
f) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 869/6 o výměře 1533 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 394 – 116/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 869/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 291 pro obec a k. ú. Radimovice u Želče 
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1088/4 o 
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výměře 574 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1088/7 o výměře 125 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1088/15 o 
výměře 261 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1088/16 o výměře 478 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou 
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 5152 pro obec Tábor a k. ú. Horky u Tábora v dosavadním vlastnictví Obce Radimovice 
u Želče, IČO 252751, 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. 2489/3 o výměře 99 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 
3183/46 o výměře 11 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3206/38 o výměře 3 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. 60 pro obec a k. ú. Čížkrajice, dílu „f“ o 
výměře 15 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 468 – 48/2019 ze dne 21. 5. 2019 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3206/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 60 pro obec a k. ú. Čížkrajice, dílu „h“ o výměře 1 m2, odděleného na 
základě geometrického plánu č. 468 – 48/2019 ze dne 21. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 3249, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60 pro obec a k. 
ú. Čížkrajice a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1308/1 o výměře 2385 m2, ostatní plocha, 
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60 pro obec Čížkrajice a k. ú. Mezilesí u Trhových 
Svinů v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3183/1 o 
výměře 10528 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3183/43 o výměře 2749 m2, ostatní plocha, 
silnice, č. 3183/44 o výměře 156 m2, ostatní plocha, silnice, č. 3206/1 o výměře 929 m2, ostatní plocha, 
silnice, č. 3206/11 o výměře 255 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3206/16 o výměře 107 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3206/25 o výměře 94 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 
3206/26 o výměře 79 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3206/28 o výměře 178 m2, trvalý travní 
porost, č. 3206/30 o výměře 37 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3206/33 o výměře 5263 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3206/34 o výměře 6691 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. 1 pro obec a k. ú. Čížkrajice díl „a“ o výměře 237 m2, 
oddělený na základě geometrického plánu č. 468 – 48/2019 ze dne 21. 5. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 3206/35, 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. Čížkrajice, , díl „d“ o výměře 389 m2, oddělený na základě geometrického 
plánu č. 468 – 48/2019 ze dne 21. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3260, 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. Čížkrajice, pozemkovou parcelu 
katastru nemovitostí č. 1118/2 o výměře 1787 m2, 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 Čížkrajice a k. ú. Mezilesí u Trhových Svinů, pozemkovou parcelu katastru 
nemovitostí č. 1315/21 o výměře 529 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického 
plánu č. 182 – 110/2019 ze dne 29. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1315/1, 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 Čížkrajice a k. ú. 
Mezilesí u Trhových Svinů, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1114/4 o výměře 127 m2, ostatní 
plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 182 – 110/2019 ze dne 29. 11. 2019 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1114, 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 Čížkrajice a k. ú. Mezilesí u Trhových Svinů, pozemkovou parcelu katastru 
nemovitostí č. 1308/20 o výměře 23 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického 
plánu č. 182 – 110/2019 ze dne 28. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1308/2, 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 Čížkrajice a k. ú. 
Mezilesí u Trhových Svinů, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1116/9 o výměře 163 m2, ostatní 
plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 182 – 110/2019 ze dne 29. 11. 2019 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1116/1, 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 Čížkrajice a k. ú. Mezilesí u Trhových Svinů a pozemkovou parcelu katastru 
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nemovitostí č. 1118/6 o výměře 208 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického 
plánu č. 182 – 110/2019 ze dne 29. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1118/1, ostatní 
plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Čížkrajice a k. ú. Mezilesí u 
Trhových Svinů v dosavadním vlastnictví Obce Čížkrajice, IČO 581674, 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, 
h) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1061/9 o výměře 43 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
č. 1061/10 o výměře 4 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1061/11 o výměře 20 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 209 – 63/2019 z pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 1061/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 209 
pro obec a k. ú. Nákří v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru 
nemovitostí č. 1061/6 o výměře 9 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu 
č. 209 – 63/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1061/6, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Nákří, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí 
č. 1093/6 o výměře 88 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 209 – 
63/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1093/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Nákří a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1347/2 o 
výměře 3 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 209 – 63/2019 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1347, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Nákří v dosavadním vlastnictví Obce Nákří, IČO 581798, 
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj, 
i) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 82/25 o výměře 184 m2, ostatní plocha, silnice, č. 82/26 
o výměře 384 m2, ostatní plocha, silnice, č. 459/5 o výměře 81 m2, ostatní plocha, silnice, č. 459/7 o 
výměře 1229 m2, ostatní plocha, silnice, č. 459/8 o výměře 186 m2, ostatní plocha, silnice, č. 459/9 o 
výměře 83 m2, ostatní plocha, silnice, č. 459/10 o výměře 512 m2, ostatní plocha, silnice, č. 477/23 o 
výměře 263 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2047/5 o výměře 59 m2, orná půda, které jsou zapsány u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 187 pro obec a k. ú. Blažejov, dílu „a“ o výměře 249 m2, odděleného na základě 
geometrického pánu č. 431 – 85/2019 ze dne 1. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
459/4, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 187 pro obec a k. ú. Blažejov, 
dílu „b“ o výměře 102 m2, odděleného na základě geometrického pánu č. 431 – 85/2019 ze dne 1. 10. 
2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 459/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 187 pro obec a k. ú. Blažejov, dílu „b“ o výměře 43 m2, odděleného na základě 
geometrického pánu č. 336 – 88/2019 ze dne 18. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
342/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 187 pro obec Blažejov a k. ú. 
Malý Ratmírov, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 342/10 o výměře 62 m2, ostatní plocha, jiná 
plocha, oddělené na základě geometrického pánu č. 335 – 87/2019 ze dne 10. 9. 2019 z pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 342/7, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 187 
pro obec Blažejov a k. ú. Malý Ratmírov v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 70/9 o výměře 23 m2, trvalý travní porost a č. 2041/2 o výměře 20 m2, 
orná půda, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův 
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Blažejov, díl „e“ o výměře 2 
m2, oddělený na základě geometrického pánu č. 431 – 85/2019 ze dne 1. 10. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 8, ostatní plocha, jiná 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. Blažejov, díl „a“ o výměře 76 m2, oddělený na základě geometrického pánu č. 336 
– 88/2019 ze dne 18. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 175/1, ostatní plocha, 
neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
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Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Blažejov a k. ú. Malý 
Ratmírov, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 227/25, ostatní plocha, silnice, oddělenou na 
základě geometrického pánu č. 336 – 88/2019 ze dne 18. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 227/1, zahrada, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Blažejov a k. ú. 
Malý Ratmírov, díl „a“ o výměře 54 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 169 – 86/2019 ze 
dne 4. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 554/2, 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 Blažejov a k. ú. Mutyněves a pozemkovou 
parcelu katastru nemovitostí č. 554/11 o výměře 150 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě 
geometrického plánu č. 169 – 86/2019 ze dne 4. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
554/8, 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 
Blažejov a k. ú. Mutyněves v dosavadním vlastnictví Obce Blažejov, IČO 246298, 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, 
j) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2740/33 o výměře 109 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2740/34 
o výměře 427 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2740/51 o výměře 233 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, č. 2745/2 o výměře 374 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2745/3 o výměře 29 m2, ostatní 
plocha, silnice, č. 2745/4 o výměře 202 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2745/5 o výměře 204 m2, ostatní 
plocha, silnice, č. 2745/9 o výměře 11 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2745/10 o výměře 13 m2, ostatní 
plocha, silnice, č. 2745/11 o výměře 12 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2745/13 o výměře 26 
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2745/14 o výměře 38 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
č. 2745/15 o výměře 531 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2745/16 o výměře 312 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, č. 2746/3 o výměře 242 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2762/119 
o výměře 881 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2766/8o výměře 107 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, č. 2766/9 o výměře 332 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 309 pro obec a k. ú. Dolní Bukovsko, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 
180/5 o výměře 39 m2, trvalý travní porost a č. 454/19 o výměře 39 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 309 pro obec Dolní Bukovsko a k. ú. Sedlíkovice u 
Dolního Bukovska, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 476/7 o výměře 340 m2, ostatní plocha, 
neplodná půda, č. 994/63 o výměře 119 m2, ostatní plocha, neplodná půda, č. 994/80 o výměře 11 m2, 
ostatní plocha, jiná plocha, č. 1036/11 o výměře 38 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1046/17 o 
výměře 85 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 392 
pro obec Dolní Bukovsko a k. ú. Popovice u Dolního Bukovska a pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 219/23 o výměře 556 m2, orná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 253 pro obec Dolní 
Bukovsko a k. ú. Bzí u Dolního Bukovska v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 2740/25 o výměře 1938 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2740/26 o výměře 
1303 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2740/27 o výměře 543 m2, ostatní plocha, silnice, č. 
2740/30 o výměře 2488 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2740/31 o výměře 2839 m2, ostatní plocha, silnice, 
č. 2740/39 o výměře 662 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2745/8 o výměře 3 m2, ostatní plocha, silnice, č. 
2746/4 o výměře 26 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2746/5 o výměře 145 m2, ostatní plocha, silnice, č. 
2746/6 o výměře 395 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2751/2 o výměře 152 m2, ostatní plocha, silnice, č. 
2751/3 o výměře 218 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2751/9 o výměře 1905 m2, ostatní plocha, silnice, č. 
2751/11 o výměře 8067 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2751/12 o výměře 17 m2, ostatní plocha, silnice, č. 
2751/13 o výměře 57 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2754/52 o výměře 23 m2, ostatní plocha, silnice, č. 
2754/121 o výměře 12 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2762/61 o výměře 19 m2, ostatní plocha, silnice a č. 
2762/113 o výměře 37 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. 
ú. Dolní Bukovsko, ideální 1/2 pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2754/3 o výměře 33 m2, ostatní 
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 790 pro obec a k. ú. Dolní Bukovsko, pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 455/7 o výměře 801 m2, ostatní plocha, silnice a č. 465/2 o výměře 239 
m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Dolní Bukovsko a k. 
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ú. Sedlíkovice u Dolního Bukovska, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1596/8 o výměře 5 m2, 
ostatní plocha, silnice a č. 1596/31 o výměře 118 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 1 pro obec Dolní Bukovsko a k. ú. Bzí u Dolního Bukovska, pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 1047/1 o výměře 114 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1047/2 o výměře 20 m2, 
ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Dolní Bukovsko a k. ú. 
Popovice u Dolního Bukovska, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1169/1 o výměře 148 m2, 
ostatní plocha, silnice,  č. 1169/2 o výměře 190 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1169/5 o výměře 511 m2, 
ostatní plocha, silnice a č. 1169/38 o výměře 1178 m2, ostatní plocha, silnice,  které jsou zapsány 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 1 pro obec Dolní Bukovsko a k. ú. Pelejovice a pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1276/1 o výměře 59 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1288/1 o výměře 81 m2, ostatní plocha, 
silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Dolní Bukovsko a k. ú. Horní Bukovsko 
v dosavadním vlastnictví Městyse Dolní Bukovsko, IČO 244791, kdy poplatek spojený s návrhem 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
4. směnu 
a) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4333/7 o výměře 43 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 238 – 197/2019 ze dne 30. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 4333, ostatní plocha, silnice, 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 v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru 
nemovitostí č. 924/5 o výměře 152 m2, ostatní plocha, neplodná půda, oddělenou na základě 
geometrického plánu č. 238 – 197/2019 ze dne 30. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
9241, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1087 pro obec Větřní a 
k. ú. Záhoří u Větřní v dosavadním vlastnictví obchodní firmy Pavelec s. r. o., se sídlem Míru 379, 382 73 
Vyšší Brod, IČO 60838647, kdy Jihočeský kraj uhradí obchodní firmě Pavelec s. r. o. doplatek kupní ceny 
ve výši 17 830,- Kč, náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila obchodní firma Pavelec s. r. o., 
náklady na vyhotovení znaleckých posudků uhradí obě smluvní strany solidárně, poplatníkem daně 
z nabytí nemovitých věcí budou účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do 
svého vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
uhradí obě smluvní strany solidárně, 
b)  
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 484/15 o výměře 111 m2, orná půda, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 117 pro obec a k. ú. Roudné v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za ideální 
1/2 pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 757/41 o výměře 32 m2, orná půda, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 1530 pro obec a k. ú. Včelná v dosavadním podílovém spoluvlastnictví ******, na 
základě směnné smlouvy uvedené v příloze č. 8 návrhu č. 26/ZK/20, 
c) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 424/5 o výměře 319 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1268 pro obec Planá a k. ú. Planá u Českých Budějovic 
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 413/151 
o výměře 33 m2, orná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1261 pro obec Planá a k. ú. 
Planá u Českých Budějovic v dosavadním vlastnictví ******, na základě směnné smlouvy uvedené 
v příloze č. 9 návrhu č. 26/ZK/20, 
5. předání 
částí pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3104/6, č. 3105, č. 3106, č. 3107, č. 3108, č. 3109/1 
a č. 3114/10 vše v k. ú. České Budějovice 7 dle GP skutečného provedení stavby ČR – Správě železnic, 
s. o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 – Nové Město, IČO 70994234, na základě smlouvy 
o budoucím předání a převzetí vyvolané investice, 
6. změnu 
usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 314/2019/ZK – 23 ze dne 19. 9. 2019, kdy se text v části 
I. 4. a) ruší a nahrazuje textem „směnu pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 681/10 o výměře 526 
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m2, orná půda, oddělené na základě geometrického plánu č. 220 – 97/2018 ze dne 8. 1. 2019 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 681/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 69 pro obec a k. ú. Horní Němčice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za 
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 62/2 o výměře 1446 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou 
na základě geometrického plánu č. 220 – 97/2018 ze dne 8. 1. 2019 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 62, orná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 32 pro obec a k. úl. Horní 
Němčice a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 66/2 o výměře 79 m2, ostatní plocha, silnice, 
oddělenou na základě geometrického plánu č. 223 – 33/2019 ze dne 4. 4. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 66, vodní plocha, rybník, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 32 pro obec a 
k. ú. Horní Němčice v dosavadním vlastnictví ******, kdy Jihočeský kraj uhradí ****** doplatek kupní ceny 
ve výši 77 485,14 Kč, náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj, náklady 
na vyhotovení znaleckého posudku uhradí obě smluvní strany solidárně, poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí budou účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého 
vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě 
smluvní strany solidárně;“ 
II. předává k hospodaření 
předmět vzájemného darování a směny uvedený v 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 vzájemného 
darování a směny; 
III. vyjímá 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., 2., 3. 4. a 6. usnesení jako předmět 
prodeje, darování, vzájemného darování a směny 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., 2., 3. 4. a 6. usnesení jako předmět prodeje, darování, 
vzájemného darování a směny v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje. 
 
43. bod programu 
Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2019 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 49 o přijetí usnesení: 34/0/0 
Číslo usnesení: 39/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
1. schválení rozpočtových opatření č. 479/R – 505/R na jednání rady kraje dne 19. 12. 2019 dle Přílohy 

č. 1 návrhu č. 8/ZK/20, 
2. informaci o zařazení nezbytně nutných rozpočtových opatřeních č. 506/R – 533/R v závěru roku 2019 

dle Přílohy č. 2 návrhu č. 8/ZK/20. 
 
44. bod programu 
Rozpočtové změny 3/20 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 50 o přijetí usnesení: 30/0/4 
Číslo usnesení: 40/2020/ZK-26 
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Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. předložení rozpočtových opatření č. 5/R – 51/R na jednání rady kraje dne 30. 1. 2020, 
2. předložení rozpočtových opatření č. 55/R – 66/R na jednání rady kraje dne 6. 2. 2020; 
II. schvaluje 
rozpočtová opatření č. 1/Z – 4/Z a 52/Z – 54/Z; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 1/Z – 
4/Z a 52/Z – 54/Z. 
 
45. bod programu 
Žádost Svazku obcí regionu Písecko o odklad poslední splátky dluhu dle uzavřené dohody 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 51 o přijetí usnesení: 41/0/0 
Číslo usnesení: 41/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost Svazku obcí regionu Písecko ze dne 20. 12. 2019 o odložení poslední splátky dluhu vůči 
Jihočeskému kraji a o prodloužení doby splacení dluhu dle přílohy č. 1 návrhu č. 14/ZK/20; 
II. schvaluje 
1. prodloužení doby splacení zůstatku dluhu odložením poslední splátky do 31. 12. 2020, 
2. znění dodatku č. 3 „Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři“ ve znění dle přílohy č. 2 návrhu 

č. 14/ZK/20; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II., bod 2 usnesení. 
 
46. bod programu 
Záměr směny nemovitostí s ČR-Státním pozemkovým úřadem 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 52 o přijetí usnesení: 39/0/0 
Číslo usnesení: 42/2020/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
záměr směny 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, s případným doplacením cenového rozdílu Státnímu pozemkovému úřadu a s úhradou 
nákladů spojených se směnou; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 
1. zveřejnit záměr směny dle části I. tohoto usnesení na úřední desce, 
2. po splnění části II. 1 tohoto usnesení a po obdržení konkrétních podmínek směny ze strany ČR 
připravit návrh směny předmětných nemovitostí k projednání v orgánech kraje. 
 
47. bod programu 
Záměr směny nemovitostí s ČR-Lesy České republiky, s. p. 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 
 
Diskuze: 
J. Váňa – uvedený důvod, že stromy na pozemku by mohly Archeoskanzen Trocnov poškodit; považuje 
za zástupní; zdrží se hlasování; 
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I. Stráská – doufá, že budou odstraněny jen stromy nezbytně nutné k pokácení; 
 
Hlasování č. 53 o přijetí usnesení: 39/0/2 
Číslo usnesení: 43/2019/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
záměr směny nemovitosti ve vlastnictví Jihočeského kraje - pozemku parcely KN p. č. 747/6 o výměře 
3 286 m2, oddělené dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 536-125/2019 z parcely KN p. č. 747/4 
v k. ú. Číčenice, za nemovitosti ve vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy 
České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, 
IČO 42196451 - pozemek poz. parcelu KN p. č. 2443/73 v k. ú. Radostice u Trocnova a pozemek poz. 
parcelu p. č. 1944/2 v k. ú. Hluboká nad Vltavou, s vypořádáním cenového rozdílu směny podle 
znaleckého posudku a s úhradou ½ nákladů spojených se směnou; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 
1. zveřejnit záměr směny dle části I. tohoto usnesení na úřední desce, 
2. po splnění části II. 1. tohoto usnesení a po obdržení konkrétních podmínek směny ze strany ČR 
připravit návrh směny předmětných nemovitostí k projednání v orgánech kraje. 
 
48. bod programu 
Prodej části pozemku v k. ú. Měšice u Tábora 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 54 o přijetí usnesení: 41/0/0 
Číslo usnesení: 44/2019/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. prodej pozemků oddělených dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2858-56/2019 z pozemku 
parcely KN č. 1178/1 ve vlastnictví Jihočeského kraje v k. ú. Měšice u Tábora, za cenu v místě a čase 
obvyklou ve výši 410 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, konkrétním vlastníkům, a to:  
a) paní ****** pozemek nově vzniklou parcelu KN č. 1178/40, orná půda o výměře 21 m2, 
b) panu ****** a paní ****** do podílového spoluvlastnictví pozemek nově vzniklou parcelu KN č. 1178/39, 
orná půda o výměře 44 m2,  
c) panu ****** pozemek nově vzniklou parcelu KN č. 1178/38, orná půda o výměře 55 m2,  
d) panu ****** pozemek nově vzniklou parcelu KN č. 1178/37, orná půda o výměře 72 m2,  
e) panu ******, paní ******, panu ****** a paní ******do podílového spoluvlastnictví pozemek nově vzniklou 
parcelu KN č. 1178/36, orná půda o výměře 114 m2, dle návrhu vzorové smlouvy v příloze č. 5, návrhu 
č. 17/ZK/20, 
2. vyjmutí uvedeného majetku dle části I. 1. usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem Vyšší 
odborné škole a Střední zemědělské škole, Tábor, T. G. Masaryka 788, IČO 60064781, zřizované 
krajem, ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 
1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení,  
2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující 
svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení. 
 
49. bod programu 
Prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. Lnáře 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 55 o přijetí usnesení: 40/0/0 
Číslo usnesení: 45/2019/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
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I. schvaluje 
1. prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. Lnáře, a to pozemku stavební parcely KN č. 417/2, na němž 
stojí stavba č. p. 103 ve vlastnictví jiných vlastníků a pozemku pozemkové parcely KN č. 1523/4, 
do podílového spoluvlastnictví panu ****** a panu ******, za cenu v místě a čase obvyklou 730 000 Kč + 
náklady spojené s prodejem, dle návrhu kupní smlouvy v příloze č. 4, návrhu č. 35/ZK/20, 
2. vyjmutí uvedeného majetku dle části I. 1. usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem 
Psychiatrické léčebně Lnáře, Lnáře 16, IČO 00668168, zřizované krajem, ke dni podání návrhu na vklad 
vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 
1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení,  
2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující 
svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení. 
 
50. bod programu 
Budoucí směna pozemků v k. ú. České Velenice s městem České Velenice 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 56 o přijetí usnesení: 38/0/0 
Číslo usnesení: 46/2019/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
budoucí směnu pozemku ve vlastnictví Jihočeského kraje a v hospodaření Střední školy, České 
Velenice, Revoluční 220, IČO 14450917, a to části parcely KN č. 1097/18 o celkové výměře cca 320 
m2, za pozemky ve vlastnictví města České Velenice, se sídlem Revoluční 228, 378 10 České Velenice, 
IČO 00246433, a to část parcely KN č. 1097/73 a část parcely KN č. 1097/19 o celkové výměře cca 320 
m2, vše v k. ú. České Velenice, bez cenového vyrovnání, dle návrhu smlouvy o uzavření budoucí 
směnné smlouvy č. SSB/OHMS/243/19 v příloze č. 4 návrhu č. 34/ZK/20;   
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů 
vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení. 
 
51. bod programu 
Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 57 o přijetí usnesení: 36/0/2 
Číslo usnesení: 47/2019/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
odstranění stavby čp. 90, která je součástí pozemku stavební parcely KN č. 556, staveb bez čp/če, které 
jsou součástí pozemků stavebních parcel KN č. 557 a 721 a staveb neevidovaných v katastru nemovitostí 
na pozemcích pozemkových parcelách KN č. 1175/1 a č. 1177/2 v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce, 
svěřených k hospodaření Centru sociálních služeb Jindřichův Hradec, IČO 75011191; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů 
vedoucích k realizaci části I. usnesení. 
 
52. bod programu 
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2020 
Předkladatel: JUDr. Luboš Dvořák 
- ocitoval usnesení Kontrolního výboru (byl proti usnesení): 
Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje doporučuje zastupitelstvu kraje seznámit se 

s protokolem o kontrole „Hospodaření příspěvkové organizace Jihočeské centrály cestovního ruchu“ ze 

dne 4. 10. 2018 realizovanou oddělením interního auditu a kontroly KÚ JK. 
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Hlasování č. 58 o přijetí usnesení: 40/0/0 
Číslo usnesení: 48/2019/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2020 dle důvodové zprávy 
návrhu č. 36/ZK/20. 
 
53. bod programu 
Plán činnosti Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2020 
Předkladatel: Ing. Pavel Pavel 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 59 o přijetí usnesení: 41/0/0 
Číslo usnesení: 49/2019/ZK-26 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
plán činnosti Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2020 dle důvodové zprávy 
návrhu č. 37/ZK/20. 
 
54. bod programu 
Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje  
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 60 o přijetí usnesení: 41/0/0 
Číslo usnesení: 50/2019/ZK-26 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost o poskytnutí individuální dotace žadatele: Obec Dírná, Dírná 38, 391 27 Dírná, IČO 00252166, dle 
přílohy návrhu č. 51/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 51/ZK/20 a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru ve výši 
«NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,- Kč příjemci: 
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu», IČO «IČO», na zajištění akce: „«účel»“; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení.  
 
55. bod programu 
Diskuze, různé 
 
P. Eybert – požádal o podrobnější informace k vyřazenému bodu č. 17 -Realizace akce „Výstavba 
nového ubytovacího pavilonu - Domov pro seniory Chýnov; 

 
I. Stráská – v rámci územního řízení se památkáři města Tábor nevyjádřili; tím nabyla platnosti možnost 
postavit v území potřebné zařízení; projekt je velmi citlivý k prostředí; památkáři se rozhodli vydat 
negativní stanovisko; poslední jednání, které proběhlo (bez ředitelky domova a projektanta) zablokovalo 
situaci; po setkání s ředitelkou domova došlo k dohodě, že se bude opětovně jednat s památkáři a 
Ministerstvem kultury; stanovisko nebude kraj rozporovat, bude snaha dosáhnout dohody; pokud se 
dohody nedosáhne, půjde kraj do rozporu; kraj si chce zachovat možnost podat žádost o dotační řízení; 
 
P. Eybert – stojíme o to, aby další Domov pro seniory vznikl; 
 
I. Stráská – jsme názoru, že lůžka jsou nesmírně potřebná; 
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V. Pešek – připomněl svůj dotaz na J. Nováka ohledně 2 mil. Kč pro sport; J. Novák sdělil, že odpoví 
I. Stráská a že 2 mil. Kč se určitě někde najdou; zda toto může brát jako odpověď; 
 
I. Stráská – odpověděla, že pokud to sdělil J. Novák, tak předpokládá, že to platí; 
- uvedla dvě žádosti o vystoupení občanů Jihočeského kraje: 
 
F. Kozelka – nechce, aby opět žil v totalitě; zopakoval, že Policie ČR a státní zástupci kryjí trestnou 
činnost (policie nevyšetřila např. vysoké odměny manažerů nemocnic); dále připomněl již zmiňovanou 
kauzu v domově důchodců a zmínil otázku jihočeského letiště (letiště by zde v nějaké podobě být mělo, 
ale ne v této podobě); současně poděkoval hejtmance I. Stráské za údajné sdělení, že falešný doklad 
p. Kozelková nepodepsala; 
 
J. Sámek – vyjádřil se k výstavbě letiště Brno, Č. Budějovice, Berlín; všichni mají mít právo být voleni, ale 
ti, kteří chtějí být voleni do vysokých funkcí, musí být také morálně i epistemicky čistí; 
- zopakoval svá předchozí vystoupení, že každý podklad má být podepsaný; 
 
I.  Stráská – sdělila, že novým předsedou klubu ČSSD je Pavel Ounický; 
 
56. bod programu 
Závěr 
 
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje bylo ukončeno v 16,29 hod. 
 
Zapsala: Radmila Mrázková 
Datum:   24. 2. 2020 
 
 
Přílohy zápisu: 

1. Příloha č. 1 zápisu - výpis usnesení z 26. zasedání zastupitelstva kraje 

2. Pozvánka 

3. Prezenční listina 

4. Protokoly o hlasování  

5. Materiály k jednání 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
RSDr. Petr Braný      …………………………….. 
 
 
 
MUDr. Martin Kuba      ……………………………. 
 
 
 
Mgr. Ivana Stráská 
Hejtmanka Jihočeského kraje     ……………………………. 


