
 
 

 

1 

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-27/2020 
Místo konání: Společenský sál Domu kultury Metropol, Senovážné nám. 2, České Budějovice 
Datum konání: 21. 5. 2020 od 10,00 hod. 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: --- 

Hosté: dle prezenční listiny  

Předsedající: I. Stráská, po odchodu hejtmanky kraje J. Knot, první náměstek hejtmanky 

Ověřovatelé: J. Talíř, J. Žižka 

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

zastupitele a konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů (53), zastupitelstvo je schopno 

platně jednat a usnášet se. Za opožděný příchod omluven M. Joch. 

Požádala přítomné zastupitele o dodržování 2 m odstupů v rámci přijatých opatření. 

 

I. Stráská avizovala svůj dřívější odchod ze zasedání zastupitelstva kraje z důvodu videokonferenčního 
jednání s Vládou ČR.  
 
Současně sdělila přítomným, že záznam ze zasedání bude následně zveřejněn po případné anonymizaci 
osobních údajů na internetových stránkách kraje.   
 
Za ověřovatele zápisu 27. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi: J. Talíř, J. Žižka 
 
Hlasování č. 1 o návrhu na ověřovatele zápisu:  
(pro/proti/zdržel se) 
54/0/0 
Návrh byl přijat. 

 
Návrh na členy návrhové a volební komise:  
O. Bastlová, P. Souhrada, M. Doležal, T. Vytiska, T. Bouzek 
 
Hlasování č. 2 o návrhu na členy návrhové a volební komise: 
53/0/0 
Návrh byl přijat. 
 
Předsedou návrhové a volební komise byl zvolen P. Souhrada. 
 
Zápis z jednání zastupitelstva kraje 20. 2. 2020 byl ověřovateli (M. Kuba, P. Braný) 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 7. 5. 2020: 
 
Ke stažení z programu: 
Bod č. 27 – Valná hromada spol. RERA, a.s. (J. Knot) 
Bod č. 35 – Žádost organizace Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o 
individuální dotaci (Z. Dvořák) 
 
Diskuse: 
T. Hajdušek – s odůvodněním navrhl rozšíření programu zasedání zastupitelstva o bod „Informace 
o činnosti Dětského centra Jihočeského kraje ve Strakonicích a poskytnutí dotace na jeho činnost“ (v r. 
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2020 se dostalo do finančních problémů a hrozí ukončení činnosti tohoto zařízení); problémy jsou dány 
růstem osobních nákladů a došlo k ponížení určité části dotace od Jihočeského kraje; zařazení bodu 
navrhuje za stávající bod č. 5 programu; pokud bude odsouhlaseno zařazení bodu, bude navrhovat 
usnesení ve smyslu poskytnutí pro zařízení mimořádné jednorázové dotace Jihočeským krajem pro 
r. 2020 ve výši 1 mil. Kč a uložení radě kraje předložit zastupitelstvu koncepční řešení provozu zařízení 
do budoucna; 
 
I. Stráská – upozornila na to, že situace není jednoduchá a předá zastupitelům informace, se kterými 
disponuje; nedomnívá se, že by zastupitelstvo mělo bod projednávat bez písemného materiálu; 
záležitostí se odbor sociálních věcí zabýval;  
 
J. Bartošek – vyslovil prosbu o zařazení bodu: Vyplácení kompenzačního bonusu“; je přesvědčen, že 
kompenzační bonus je správná věc, ale neměl by se vyplácet z rozpočtu krajů a obcí; v případě zařazení 
bodu předloží návrh na usnesení; navrhuje bod zařadit za bod č. 21; 
 
I. Stráská – domnívá se, že jde o deklaratorní politické usnesení; 
 
M. Kuba – po dohodě s I. Stráskou požádal o zařazení bodu „Podpůrná opatření Jihočeského kraje na 
obnovu cestovního ruchu; klub ODS hejtmanku kraje a JCCR oslovil s návrhem připravit program, který 
byl přivedl do jižních Čech v létě 2020 co nejvíce turistů;  shrnul, co je v materiálu představeno - motivace 
českých turistů k dovolené v Jihočeském kraji, program by měl umožňovat 30% slevu z ubytování, 
zastropování 300 Kč na osobu a noc; JCCR by vytvořila webovou stránku na propagaci cestovního 
ruchu; program je racionální, podporuje cestovní ruch, ale je tam i tržní motivace; rádi by navrhli, aby na 
toto kraj vynaložil částku 30 mil. Kč (100 tis. lůžko-dní);  
- stanovila by se skupina, která by opatření dopracovala; o parametrech jsou připraveni jednat; 
- řada sektorů je zasažena ekonomickou krizí, ovšem sektor cestovního ruchu byl úplně zastaven 
a pomoc by se významně vyplatila;      
 
I. Stráská – po shrnutí návrhů předložených k zařazení dále uvedla, že v materiálu Přísedící krajského 
soudu došlo v usnesení omylem k uvedení „rada kraje“, namísto zastupitelstvo kraje a dále sdělila, že na 
stole mají zastupitelé „Otevřený dopis vybraných poskytovatelů odborných služeb o sociálně právní 
ochraně dětí k plánovaným škrtům v krajském dotačním programu Podpora rodinné politiky 2020“; 
- zopakovala, že nechce projednávat otázku dětského centra bez komplexního materiálu; je připravena 
přijmout i usnesení, které uloží na červnové zasedání k této záležitosti předložit materiál;  
 
T. Hajdušek – byl by rád, aby byla záležitost na dnešním zasedání projednána jako zvláštní materiál, je 
třeba dát jasný signál do centra ve Strakonicích; 
 
I. Stráská – s dětským centrem je jednáno; 
 
P. Braný – toto a příští zastupitelstvo stojí před velkou odpovědností, jsou před námi miliardové propady 
a každý se chce k tomuto vymezit; pokud uděláme opatření vedoucí k pokrytí základních úkolů kraje, je 
šance, že v příštích letech bude moci kraj dobře plnit svou funkci; klub KSČM nebude navrhovat do 
programu nic, ale bude zvažovat podporu navrhovaných opatření; 
- z důvodu videokonference s Vládou ČR v 15 hodin by měl být navrhovaný bod J. Bartoška ke 
kompenzačnímu bonusu předřazen do úvodní části programu (předřazení je ovšem na předkladateli);  
 
V. Pešek – podpoří návrh na zařazení bodu J. Bartoška; dopady by byly nejhorší pro menší obce 
a města; 
 
Hlasování č. 3 o návrhu T. Hajduška na zařazení bodu „Informace o činnosti Dětského centra ve 
Strakonicích a poskytnutí dotace na jeho činnost““ jako bod 6B/ 
21/2/25 
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování č. 4 o návrhu J. Bartoška na zařazení bodu „Vyplácení kompenzačního bonusu“ jako bod 21A/ 
48/0/4 
Návrh byl přijat. 
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Hlasování č. 5 o návrhu M. Kuby na zařazení bodu „Podpůrná opatření Jihočeského kraje na obnovu 
cestovního ruchu na území Jihočeského kraje“ jako bod 6A/ 
48/1/5 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování č. 6 o programu jako o celku (včetně změn):  
52/0/0 
Návrh byl přijat. 

 
Program (po úpravách): 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 31. 1. do 30. 4. 2020 (Mgr. Ivana Stráská, 

návrh č. 52/ZK/20)  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 55/ZK/20)  
4. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 62/ZK/20)  
5. Informace o čerpání krizové rezervy v souvislosti s nouzovým stavem (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 

161/ZK/20)  
6. Návrh opětovné volby přísedící krajského soudu (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 145/ZK/20)  
6A/ Podpůrná opatření Jihočeského kraje na obnovu cestovního ruchu na území Jihočeského kraje (I.  
      Stráská, návrh č. 176/ZK/20)       
7. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., dle směrnice č. 

SM/115/ZK (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 122/ZK/20)  
8. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., dle směrnice č. 

SM/115/ZK (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 73/ZK/20)  
9. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., dle směrnice č. 

SM/115/ZK (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 104/ZK/20)  
10. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., dle směrnice č. 

SM/115/ZK (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 141/ZK/20)  
11. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. (Mgr. Ivana 

Stráská, návrh č. 126/ZK/20)  
12. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. (Mgr. Ivana 

Stráská, návrh č. 123/ZK/20)  
13. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. (Mgr. Ivana 

Stráská, návrh č. 124/ZK/20)  
14. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s. (Mgr. Ivana Stráská, návrh 

č. 125/ZK/20)  
15. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s. (Mgr. Ivana Stráská, návrh 

č. 127/ZK/20)  
16. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. (Mgr. Ivana Stráská, 

návrh č. 128/ZK/20)  
17. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. (Mgr. Ivana Stráská, 

návrh č. 129/ZK/20)  
18. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s. (Mgr. Ivana Stráská, návrh 

č. 130/ZK/20)  
19. Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2020 (Mgr. Ivana Stráská, 

návrh č. 138/ZK/20)  
20. Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2020 - rozhodnutí o poskytnutí 

dotace a schválení návrhů smluv (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 74/ZK/20)  
21. Dodatek č. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Lnáře (Mgr. Ivana 

Stráská, návrh č. 90/ZK/20)  
21A/ Vyplácení kompenzačního bonusu (Ing. Jan Bartošek) Nový bod 
22. Dodatek č. 9 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé 

podnikatele v Jihočeském kraji (JUDr. Josef Knot, MBA, návrh č. 79/ZK/20)  
23. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - 2“ a jeho financování z rozpočtu JK 

(JUDr. Josef Knot, MBA, návrh č. 152/ZK/20)  
24. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - 3“ a jeho financování z rozpočtu JK 

(JUDr. Josef Knot, MBA, návrh č. 153/ZK/20)  
25. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 B - 1“ a jeho financování z rozpočtu JK 

(JUDr. Josef Knot, MBA, návrh č. 154/ZK/20)  
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26. Realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa“ a jeho financování z rozpočtu JK (JUDr. 
Josef Knot, MBA, návrh č. 155/ZK/20)  

27. Valná hromada společnosti RERA, a.s. (JUDr. Josef Knot, MBA, návrh č. 111/ZK/20) STAŽENO 
28. Realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát 

Bavorsko, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SPŠ 
automobilní a technická, Č. Budějovice (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 96/ZK/20)  

29. Rozpočet školství - první úprava rozpisu rozpočtu (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 134/ZK/20)  
30. Rozpočet školství – rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2020 (Mgr. Zdeněk Dvořák, 

návrh č. 76/ZK/20)  
31. Podání žádostí do Národního dotačního programu 21 - Centra odborné přípravy (Mgr. Zdeněk Dvořák, 

návrh č. 85/ZK/20)  
32. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 

101/ZK/20)  
33. Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 

119/ZK/20)  
34. Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - změny Pověření v roce 2020 (Mgr. 

Zdeněk Dvořák, návrh č. 120/ZK/20)  
35. Žádost organizace Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú o individuální 

dotaci (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 136/ZK/20) STAŽENO 
36. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje (Pavel Hroch, 

návrh č. 86/ZK/20)  
37. Změna č. 1 usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 351/2019/ZK-24 ve věci „Dotační programy 

Jihočeského kraje pro rok 2020“ (Pavel Hroch, návrh č. 88/ZK/20)  
38. Žádost Domácí péče Dačice o prominutí podmínky v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 

Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji (Pavel Hroch, návrh č. 159/ZK/20)  
39. Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020 

- výběr projektů  (Pavel Hroch, návrh č. 63/ZK/20)  
40. Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok 2020 

- výběr projektů (Pavel Hroch, návrh č. 140/ZK/20)  
41. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů (Pavel 

Hroch, návrh č. 87/ZK/20)  
42. Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva 

pro rok 2020 - výběr projektů (Pavel Hroch, návrh č. 56/ZK/20)  
43. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže 

a sportu, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů (Pavel Hroch, návrh č. 57/ZK/20)  
44. Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1.výzva pro rok 2020 - výběr projektů (Pavel 

Hroch, návrh č. 67/ZK/20)  
45. Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů (Pavel 

Hroch, návrh č. 131/ZK/20)  
46. Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 2020 

- výběr projektů (Pavel Hroch, návrh č. 71/ZK/20)  
47. Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů (Pavel Hroch, návrh č. 77/ZK/20)  
48. Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1.výzva pro 

rok 2020 - výběr projektů (Pavel Hroch, návrh č. 80/ZK/20)  
49. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů 

(Pavel Hroch, návrh č. 113/ZK/20)  
50. Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 

Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů (Pavel Hroch, návrh č. 116/ZK/20)  
51. Dotační program Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro 

rok 2020 - výběr projektů (Pavel Hroch, návrh č. 65/ZK/20)  
52. Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 

2020, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů (Pavel Hroch, návrh č. 157/ZK/20)  
53. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1. výzva 

pro rok 2020 - výběr projektů (Pavel Hroch, návrh č. 158/ZK/20)  
54. Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů 

(Pavel Hroch, návrh č. 132/ZK/20)  
55. Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. 

výzva pro rok 2020 - výběr projektů (Pavel Hroch, návrh č. 115/ZK/20)  
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56. Dotační program Zřizování nových oplocenek - 1. a 2. část žádostí k projednání (Pavel Hroch, návrh 
č. 118/ZK/20)  

57. Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 - výběr 
projektů (Pavel Hroch, návrh č. 103/ZK/20)  

58. Peněžitý dar místním akčním skupinám a Krajskému sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje (Pavel 
Hroch, návrh č. 143/ZK/20)  

59. Zrušení usnesení č. 409/2016/ZK-25 a schválení realizace a financování projektu „Implementace 
soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“ (Pavel Hroch, návrh č. 102/ZK/20)  

60. Změna usnesení č. 399/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019 realizace projektu „Obnova vybraných 
objektů v areálu kulturní památky Hrad Strakonice“ (Pavel Hroch, návrh č. 137/ZK/20)  

61. Darování majetku partnerům projektu (Pavel Hroch, návrh č. 105/ZK/20)  
62. Individuální dotace z rozpočtu OKPP - Jihočeské divadlo (Pavel Hroch, návrh č. 135/ZK/20)  
63. Individuální dotace - město Český Krumlov (Pavel Hroch, návrh č. 147/ZK/20)  
64. Cena hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje (Pavel 

Hroch, návrh č. 149/ZK/20)  
65. Informace o schválených změnách evropských projektů k 30. 4. 2020 (Mgr. Bc. Antonín Krák, návrh č. 

142/ZK/20)  
66. Digitální technická mapa Jihočeského kraje (Mgr. Bc. Antonín Krák, návrh č. 110/ZK/20)  
67. Aktualizace Tarifu IDS JK a Přílohy IDS JK (Bc. Jiří Švec, návrh č. 148/ZK/20)  
68. Dotace z rozpočtu České republiky na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro 

dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a 
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 (Bc. Jiří Švec, návrh č. 
112/ZK/20)  

69. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2019 (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 89/ZK/20)  
70. Rozpočtové změny 7/20 (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 70/ZK/20)  
71. Rozpočtové změny 10/20 (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 139/ZK/20)  
72. Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje na rok 2020 (Mgr. 

Jaromír Novák, návrh č. 98/ZK/20)  
73. Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2020 (Mgr. Jaromír Novák, 

návrh č. 99/ZK/20)  
74. Poskytnutí individuálních dotací na rok 2020 ostatním subjektům v gesci OEKO (Mgr. Jaromír Novák, 

návrh č. 100/ZK/20)  
75. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Soběslav (Bc. Jiří Švec, návrh č. 108/ZK/20)  
76. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Bolechy (Bc. Jiří Švec, návrh č. 117/ZK/20)  
77. Záměr směny nemovitostí v k. ú. Volary (Bc. Jiří Švec, návrh č. 109/ZK/20)  
78. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení (Bc. Jiří Švec, návrh č. 106/ZK/20)  
79. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru (Bc. Jiří Švec, návrh č. 107/ZK/20)  
80. Záměr darování části pozemku městu Horní Planá (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 92/ZK/20)  
81. Záměr darování pozemků městu Týn nad Vltavou (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 95/ZK/20)  
82. Koupě nemovitostí v k. ú. Prachatice od ČR-ÚZSVM pro potřeby Prachatického muzea (Mgr. Jaromír 

Novák, návrh č. 60/ZK/20)  
83. Koupě pozemků v k. ú. Selibov od ZD Hrejkovice (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 82/ZK/20)  
84. Koupě pozemků v k. ú. Měšice u Tábora (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 93/ZK/20)  
85. Koupě pozemku KN parcely č. 1252/25 v k. ú. Měšice u Tábora (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 

94/ZK/20)  
86. Prodej nemovitostí v k. ú. Bojenice (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 83/ZK/20)  
87. Směna částí pozemků v k. ú. Kaplice (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 91/ZK/20)  
88. Souhlas s odstraněním stavby v k. ú. Tábor (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 81/ZK/20)  
89. Různé, diskuze 
90. Závěr 

 
Přestávka na oběd nebude vyhlášena.  
 
2. bod programu 
Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 31.1. do 30. 4. 2020 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 
I. Stráská – informovala o situaci v Dětském centru Strakonice, které je spravováno neziskovou 
organizací; ředitelem centra je M. Karas, který otevřel v r. 2019 další sociální službu lůžkové zařízení 
sociální péče; dětské centrum se potýkalo s řadou problémů, které vyústily ve vratky dotace (MPSV); 
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M. Karas chce tuto činnost ukončit; na OSOV byl konzultován další postup záchrany centra a nejjistějším 
řešením by byla příspěvková organizace Jihočeského kraje;  
- navrhuje do usnesení v rámci bodu Zpráva o činnosti rady kraje doplnit další část, ve které by se uložilo 
radě kraje předložit návrh řešení situace v Dětském centru Strakonice na příští jednání zastupitelstva 
kraje; 
 
Diskuze: 
J. Knot – podal informaci o připravenosti projektu Víceúčelové centrum pro veřejnost a tranzitní dopravu – 
OVZI měl alokovanou částku ve výši 35 mil. Kč vyčleněnou na projektovou dokumentaci; rada kraje 
rozhodla ponechat 5 mil. Kč na inženýrské sítě a zbývající částku zařadit do rozpočtové rezervy Sanace 
výpadku daňových příjmů; 
 
T. Hajdušek – situace v dětském centru vyžaduje pozornost zastupitelů; je zklamán, že ČSSD se 
postavila proti tomu, aby proběhla diskuse v rámci samostatného bodu ovšem důležité je to, aby činnost 
dětského centra pokračovala i nadále;  
- doplnil, že ho nemile překvapila informace o průběhu kontroly čerpání dotace z Jihočeského kraje 
v dětském centru; 
- měl připravený návrh usnesení: Zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje připravit návrh koncepčního 
řešení, které by zajistilo pokračování činnosti Dětského centra Jihočeského kraje s termínem do 30.9. 
2020;   
 
I. Stráská – s navrhovaným usnesením T. Hajduška nemá problém, současně ale odmítá to, že sociální 
demokracie nechce situaci v dětském centru řešit; zastupitelé by měli obdržet korektní informace; je 
vymyšlen způsob, jak dětské centrum zachránit;  
- vyjádřila se ke kontrole Jihočeského kraje v dětském centru; jednalo se o prostředky MPSV, nikoliv 
Jihočeského kraje; 
 
M. Kuba – v reakci na podané informace J. Knotem k víceúčelovému centru považuje rozhodnutí rady 
kraje za správný postup; 
 
J. Váňa – poděkoval za přípravu zastupitelstva v náhradních prostorách, současně se přimluvil za 
odložení roušek v případě dodržení 2m odstupů a veřejně poděkoval hejtmance za zvládnutí 
koronavirové situace, a to i po lidské stránce; 
 
I. Stráská – na základě žádosti T. Hajduška doplněn do usnesení bod II. Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
ukládá radě kraje předložit v termínu do 30. 9. 2020 komplexní návrh řešení situace Dětského centra ve 
Strakonicích; 
- informace bude předložena na červnovém zasedání zastupitelstva kraje (OSOV připraví materiál); 

 
Hlasování č. 7 o přijetí usnesení v upraveném znění: 49/0/0  
Číslo usnesení: 51/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. 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 31. 1. do 30. 4. 2020; 
II. ukládá  
Radě Jihočeského kraje v termínu do 30. 9. 2020 předložit komplexní návrh řešení situace Dětského 
centra ve Strakonicích. 
 
3. bod programu 
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 8 o přijetí usnesení: 50/0/0 
Číslo usnesení: 52/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
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zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje ke dni 30. 4. 2020; 
II. schvaluje 
návrhy opatření uvedené ve zprávě o plnění usnesení zastupitelstva kraje. 
 
4. bod programu 
Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 9 o přijetí usnesení: 36/0/0 
Číslo usnesení: 53/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o jednáních Rady Asociace krajů od 18. února do 29. dubna 2020. 
 
5. bod programu 
Informace o čerpání krizové rezervy v souvislosti s nouzovým stavem 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 
Diskuze: 
S. Mrvka – upozornil na to, že se v oblasti finanční (krizová opatření) ukázalo, že problematika 
financování celé oblasti je nastavena na odpovědnosti krajů, obcí; je třeba se podívat v souvislosti 
s krizovou rezervou až do úrovně nejmenší obce; 
- ORP mají spoustu povinností ve smyslu zákona o ochraně obyvatel, ale nemají žádné možnosti 
financovat věci na území ORP, předávat finanční prostředky obcím; je přesvědčen, že by toto mělo být 
analyzováno (např. že by byla krizová rezerva vytvářena na úrovni přenesené působnosti); je to 
o odborné diskusi, záležitostí by se měla zabývat Asociace krajů; v této záležitosti vyvine iniciativu za 
Svaz měst a obcí;  
 
I. Stráská – byl zadán úkol vyvodit poučení z krizového vývoje a zapracování do epidemiologických 
plánů; situace se zvládla, Jihočeský kraj je kraj s nejmenším postižením; je třeba poděkovat KHS a HZS; 
dodala, že státní hmotné rezervy nepomohly; 
 
T. Hajdušek – vyjádřil všem poděkování za činnost v době koronavirové krize, současně poděkoval i za 
způsob předávání informací zastupitelům v uvedené době; 
 
P. Kalina – vyjádřil též poděkování paní hejtmance a celému týmu; 
 
I. Stráská – situaci zvládla díky celému týmu, kterému poděkovala; 
 
J. Váňa – stát starostům obcí v počátku nic nedal, vláda měla na počátku starosty informovat, že se mají 
o své občany postarat sami, situace by se pak lépe zvládla; je třeba se zabývat legislativou a způsobem 
financování; 
 
I. Stráská – vyjádřila obavy, že příznivý vývoj se může obrátit; 
 
P. Braný – vyjádřil se k otázce snižování počtu zaměstnanců, cca 40% úředníků bylo na home office; 
dále uvedl, že kolektiv JCCR pokyny krizového štábu a realizaci úkolů zvládl velmi dobře; 
 
I. Stráská – JCCR je zvyklá provádět logistiku;  
 
F. Konečný – poděkoval hejtmance a radě kraje za to, že nepříjemnou situaci nevyužili k politické 
propagaci vlastních osob či hnutí a stran; 
- zdůraznil osobu ředitelky KHS; 
 
Hlasování č. 10 neproběhlo. 
 
J. Švec – nedomnívá se, že by nikdo nezneužil situaci kolem koronaviru k propagaci své vlastní osoby na 
úkor práce ostatních; 
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Hlasování č. 11 o přijetí usnesení: 50/0/0 
Číslo usnesení: 54/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
čerpání finančních prostředků na řešení krizové situace z důvodu vyhlášení nouzového stavu na základě 
Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví 
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru z rozpočtu Jihočeského kraje k 11. 5. 2020. 
 
6. bod programu 
Návrh opětovné volby přísedící krajského soudu 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 12 o přijetí usnesení: 49/0/0 
Číslo usnesení: 55/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
dopis Krajského soudu v Českých Budějovicích, ve kterém žádají o zvážení opětovné volby přísedící dle 
přílohy návrhu č. 145/ZK/20; 
II.  volí  
Ing. Hanu Vodňanskou, na dobu čtyř let do funkce přísedící Krajského soudu v Českých Budějovicích 
v souladu s § 64 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit informování předsedy krajského soudu 
o volbě přísedící. 
T: 31. 5. 2020 
 
6A/ bod programu 
Podpůrná opatření Jihočeského kraje na obnovu cestovního ruchu na území Jihočeského kraje  
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 
J. Polášek (ředitel JCCR) – pomocí prezentace představil opatření JK na obnovu cestovního ruchu; 
 
Diskuze: 
F. Konečný – materiál podpoří; s myšlenkou podpory turistiky a cestovního ruchu přišla hejtmanka kraje 
cca před více než měsícem a domnívá se, že tuto myšlenku měli všichni zástupci napříč politickým 
spektrem; očekávalo se, že materiál I. Stráská předloží; jednalo se o myšlenku, která byla naprosto 
logická; 
- podporu je třeba nasměrovat na místa, kde to pomůže; 
- požádal o to, aby se Hnutí ANO mohlo podílet na další přípravě materiálu; 
 
I. Stráská – požádala zástupce klubů o sdělení zástupce v pracovní skupině; 
 
T. Hajdušek – sdělil krátké ekonomické vyjádření k uvedenému bodu: nikdy nenastala situace, že byl 
11.3. odhadován růst hrubého domácího produktu pro r. 2020 ve výši 2-2,5%; Česká národní banka 
odhaduje za 2 měsíce propad minus 8%; srovnávat krizi z předchozích let není korektní; staré přístupy 
nefungují a je třeba na to reagovat okamžitě; uvedl, že stávající ekonomické problémy jsou dvojího druhu, 
a to nedostatek hotovosti v ekonomice a pokles poptávky ze strany spotřebitelů;  
- každý z pozice orgánu veřejné moci by měl přispět k rychlejšímu restartování ekonomiky; 
- uvedl důvod zapojení JCCR do uvedeného projektu; 
 
I.Stráská – upozornila na možnost 2. vlny koronaviru; 
 
P. Kalina – vyjádřil podporu materiálu, současně ho překvapují body programu týkající se krácení 
dotačních titulů (za širší úvahu by stál bod č. 37 programu Změna č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 
351/2019/ZK-24 ve věci Dotační programy JK pro r. 2020); doufá, že bude podpořeno nekrácení 
dotačních titulů; 
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S. Mrvka – neměl možnost se na materiál připravit; na jedné straně probíhá dlouhodobá spolupráce 
v cestovním ruchu se sousedními kraji a státy a nyní vytváříme opatření k podpoře Jihočechů; má 
problém s opatřením č. 1 (Programová motivace pro zachování návštěvnost a tvorba důvodu pro 
návštěvu formou slevy na vstupném do krajem zřizovaných organizací v oblasti kultury) – zda by nebylo 
vhodnější vést jednání o společném voucheru, který by byl v ceně 50% a doplácet z jednotlivých 
rozpočtů; samosprávám nezbyde nic jiného, než udělat stejná opatření; několikrát se bezúspěšně snažil 
vést jednání o společných voucherech;  
- dotaz k opatření č. 2 (Finanční motivace pro zvolení jižních Čech jako místo pro rodinnou dovolenou 
formou slevy na ubytování v penzionech a hotelích na území JK) - zda to platí i v případě, pokud pojede 
Jihočech do jižních Čech? 
 
I. Stráská – k opatření č. 1 - je jednáno s obcemi, Národním památkovým ústavem (ten slevu odmítl) a 
bude jednáno na atraktivitách i s dalšími poskytovateli služeb; jde zde o princip; 
 
V. Pešek – souhlasí se S. Mrvkou, co se týká jeho vystoupení k opatření č. 1; u opatření č. 2 má dotaz, 
zda slevy platí i v případě, pokud pojede Jihočech do jižních Čech; v návrhu usnesení chybí v části II.2b 
uvedení provozovatelů kempů a autokempů – požádal předkladatelku o doplnění, pokud nebude do 
usnesení doplněno, dává to jako samostatný návrh; 
 
I. Stráská – opatření je pro ty, kteří zaměstnávají další osoby, vytvářejí služby; autokempy nebyly 
uvedeny po dlouhé diskuzi – jde o sezónní záležitost a o jinou klientelu; 
- dodala, že pracovní skupina může parametrické změny zapracovat; 
 
J. Polášek – opatření č. 1 se týká krajských zřizovaných organizací, zřizovatel rozhoduje o kofinancování 
slevy na vstupném (v Netolicích bude produktovou manažerkou projednáno); 
- opatření č. 2 je i pro Jihočechy, kompletně vedené pro rodiny s dětmi (třetinu domácího cestovního 
ruchu v rámci celého JK tvoří Jihočeši); 
 
V. Pešek – poznamenal, že v Netolicích je autokemp, kde jsou zaměstnávané osoby; 
 
P. Hroch – s odůvodněním vyjádřil podporu materiálu klubem Jihočeši 2012; dále zmínil, že Jihočeská 
filharmonie bude nahrazovat v průběhu této akce cestovního ruchu jeden z největších festivalů vážné 
hudby Mezinárodní hudební festival, kdy po jednání s městem se budou minimálně 3 koncerty odehrávat; 
 
M. Kuba – projekt je i pro Jihočechy; poznámka ke kempům: je třeba se zamyslet do jaké míry je pro 
někoho motivací 30% sleva na ubytování ve stanu, proto je tam fáze pracovní skupiny pro přípravu a 
realizaci opatření na obnovu cestovního ruchu; nebude navrhovat změnu, domnívá se, že se k ní dobere 
pracovní skupina; 
- vyjádřil se k vystoupení F. Konečného a uvedl, že na sociální síť zveřejnil uvedený návrh s doplněním 
věty, že doufá, že komentáře některých politiků nebudou motivovány především tím, že to nevymysleli 
oni; vysvětlil, proč je předložený materiál návrhem ODS; 
 
J. Bauer – vyjádřil podporu materiálu;  
- připomněl situaci při povodních, ale nikdy nenastalo to, že by stát zakázal plošné podnikání; nabádá 
podnikatelům pomoci; co se týká financování, nedošlo k dohodě na celostátní úrovni; 
 
P. Braný – vrátil se ke svému předchozímu vystoupení, ve kterém nezpochybňoval opatření, ale uvedl, že 
nic jiného nebude klub dodávat; kraj stojí před složitou situací a bude muset provádět škrty; 
- vyjádřil se k vystoupení P. Hrocha; 
 
I. Stráská – situace je vážná a na podzim bude daleko vážnější, jde o první fázi škrtů, v investicích je 
snaha škrtat minimálně; upozornila na navýšení částek v dotačních titulech za proběhlé roky; toto je 
vnímáno jako opatření, které může do kraje prostředky přinést; 
- k V. Peškovi – byla úvaha k podpoře firem se zaměstnanci; pracovní skupina uvede parametrické 
změny; do rady již bude předložen definitivní návrh;  
 
R. Kubíček – u opatření ocenil multiplikační efekt; k podpoře kempů, autokempů zmínil doplňkový 
program na MMR „Podpora na dostavbu sociálního zařízení..“ (nemůže nyní ovšem potvrdit, v jaké je  
fázi); 
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- má ověřeno, že lukrativní ubytování v nižší hladině je vyprodáno; problém jsou lukrativní centra 
(Č. Krumlov, Třeboň..) – není si jistý, zda 300 Kč bude motivačním faktorem; 
- je otázka, zda nepodpořit i stravovací služby; 
- nemá přesné informace, jakým způsobem budou naplněny státní vouchery; 
- jde o nezbytnou záležitost pro jižní Čechy, ale domnívá se, že to nebude naplněno (90% zahraničních 
turistů jižní Čechy nenavštíví); 
-  2. vlna pandemie by ekonomiku již neměla výrazněji ovlivnit; očekává, že kraj i stát už mají určitou 
zkušenost; 
 
I.Stráská – případná další vlna pandemie se bude řešit jinak; budou se uzavírat ložiska, nikoliv celý stát;  
 
J. Kubík – s odůvodněním vyjádřil podporu materiálu; jižní Čechy mají velký potenciál sanovat výpadek 
zahraničních turistů českými turisty; 
 
I. Stráská – bylo diskutováno i o tom, jak do programu zapojit projekt „Chutná hezky. Jihočesky“. 
  
F. Konečný – JCCR měla připravené opatření č. 1 a 2, ale ne v této konkrétní podobě, a ne na toto 
zastupitelstvo; bere zpět svou předchozí poznámku; 
 
V. Pešek – vysvětlil důvod podání svého pozměňujícího návrhu na rovné příležitosti; domnívá se, že 
pokud v usnesení zastupitelstva kraje nebude přesná specifikace, tak pracovní skupina ani rada už se 
tímto nemusí zabývat; 
- nesouhlasí se specifikací cílových skupin - měli by mít přístup všichni, nejenom Jihočeši; 
 
I. Stráská – takováto ambice nebyla; byly řešeny i karavany; pracovní skupina se tímto bude zabývat; 
 
J. Polášek – na autokempy se nezapomnělo, na r. 2020 je k tomuto připraven speciální materiál; kempy 
neutrpěly v tomto období ztrátu (začínají se otevírat až začátkem května), podpora není tak velká; 
reagujeme i na fórum cestovního ruchu, kde jsou jednotlivé asociace; 
 
S. Mrvka – v kempech jsou vybudovaná zařízení s celoročním provozem; vyjádřil obavy na specifikaci 
pouze na hotely; byl by opatrný vyloučit z toho některá ubytovací zařízení; podpoří návrh V. Peška, ale je 
otázka, jak to rovnoměrně rozložit; 
 
M. Kuba – upozornil, že lidé rozhodují o tom, za co prostředky utratí; je jedno, zda kempy budou nebo 
nebudou, nehlasujeme o tom z pohledu rozložení mezi ubytovací zařízení, to se ponechá na zákazníkovi; 
musíme přemýšlet o tom, že každý hotel by měl být zastropovaný na určitém počtu voucherů; 
-  musíme začít dnes, být první ze všech krajů; 
 
J. Zahradník – ve svém vystoupení se vrátil k povodním z r. 2002, kdy situace byla jiná než nyní: jednalo 
se o materiální škody, které se daly přehledně zmapovat; náklady na obnovu území činily přes 14 mld. 
Kč; pomoc mohla být cílená; zmínil důležitou pomoc Fondu solidarity Evropské unie;  
- nyní se jedná o něco jiného, škody se nedají zatím odhadnout; nyní bychom měli tímto projektem 
pomoci podnikatelům; 
 
J. Fišer – vyjádřil podporu materiálu; ocenil motivaci strávit více dní v jižních Čechách; domnívá se, že 
dnes v kempech stany moc nejsou; sociální rozvrstvení uživatelů se mění; 
 
V. Pešek – uvedl, že kempy jsou stejné ubytovací kapacity jako penziony a hotely; domnívá se, že 
usnesením schvalujeme oprávněné žadatele; požádal o podporu na zařazení kempů a autokempů do 
usnesení; 
 
I. Stráská – poznamenala, že žádat o příspěvek budou lidé, nikoliv hotely;  
 
V. Pešek – dodal, že multiplex je i pro ubytovací kapacity; 
 
I. Stráská – výpočet efektů by měl být předmětem jednání pracovní skupiny; cílem je podpořit 
zaměstnanost; 
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P. Hroch – upozornil, že Jihočeši po jižních Čechách budou cestovat; za klub Jihočeši 2012 navrhuje do 
pracovní skupiny M. Doležala; 
 
J. Knot – k příspěvku P. Kaliny k redukci opatření v následujících dotačních titulech – na dnešní jednání 
zastupitelstva byl připraven materiál na podporu podnikatelů v rámci Jihočeského kraje; po dohodě 
s hejtmankou materiál nepředložil z důvodu předložení tohoto materiálu;  
 
J. Váňa – ve svém vystoupení vyzdvihl zaměstnanost; prostředky dáváme 2x; dalším efektem je využít 
marketingové nástroje a mediální kampaň; domnívá se, že se jedná o téměř podnikatelský záměr a 
efektivně vynaložené finanční prostředky; 
 
I.Stráská – ředitel JCCR pracuje na marketingovém způsobu předání informace veřejnosti;  
 
T. Hajdušek – podal vyjádření k vodáckým kempům a autokempům; nedomnívá se, že podpora těchto 
způsobů rekreace by měla multiplikační efekt; zdůraznil, že program musí být jednoduchý a 
administrativně nenáročný;  
 
P. Souhrada (předseda návrhové komise) – návrh V. Peška: změna textu v bodu II. schvaluje části 2b/ 
finanční motivace pro zvolení jižních Čech jako místa pro rodinou dovolenou formou slev na ubytování 
v penzionech, hotelech, kempech a autokempech na území Jihočeského kraje ve výši 30 mil. Kč; 
 
Hlasování č. 13 o návrhu V. Peška: 16/4/24 
Návrh nebyl přijat.  
 
Hlasování č. 14 o původním návrhu na usnesení: 45/0/2 
Číslo usnesení: 56/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
analýzu dopadů COVID-19 na cestovní ruch v Jihočeském kraji dle přílohy č. 1 návrhu č. 176/ZK/20; 
II. schvaluje 
1. podpůrná opatření na obnovu cestovního ruchu v Jihočeském kraji dle přílohy č. 2 návrhu 

176/ZK/20, 
2. rozpočtový rámec pro podpůrná opatření na obnovu cestovního ruchu v Jihočeském kraji v objemu: 

a. Programová motivace pro zachování návštěvnosti a tvorba důvodu pro návštěvu formou slevy na 
vstupném do krajem zřizovaných organizací v oblasti kultury ve výši 9 500 000,- Kč, 
b. Finanční motivace pro zvolení jižních Čech jako místo pro rodinnou dovolenou formou slevy na 
ubytování v penzionech a hotelech na území Jihočeského kraje ve výši 30 000 000,- Kč, 

3. vytvoření pracovní skupiny pro přípravu a realizaci opatření na obnovu cestovního ruchu pro 
Jihočeský kraj; 

III. ukládá 
1. Ing. Jaromíru Poláškovi, řediteli Jihočeské centrály cestovního ruchu, příspěvkové organizaci 
Jihočeského kraje, vypracovat konkrétní pravidla pro opatření a předložit Radě kraje ke schválení, 
2. všem klubům zastupitelů jmenovat zástupce do pracovní skupiny pro přípravu a realizaci opatření na 
obnovu cestovního ruchu, 
3. Radě kraje projednat finální podobu podpůrných opatření 1 a 2. 
 
I.Stráská – požádala, aby do ukončení zasedání byly předloženy jednotlivými kluby (kromě klubu Jihočeši  
2012) zástupci do pracovní skupiny;  
 
I. Stráská – navrhla sloučení předložení důvodových zpráv, diskuse a sloučeného hlasování k bodům č.  
7-10; 
 
T. Bouzek – upozornil na střet zájmů u bodů č. 7,12,19, současně i J. Svoboda a P. Braný;  
 
 
 
7. bod programu 
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., dle 
směrnice č. SM/115/ZK 
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Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
➢ Bez rozpravy 

 
Sloučené hlasování č. 15 o přijetí usnesení: 47/0/0 
Číslo usnesení: 57/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, 
o částku 8 900 000,00 Kč, v rámci projektu „Modernizace přístrojového vybavení pro vysoce 
specializovanou péči v oblasti onkogynekologie Nemocnice České Budějovice a.s.“, dle Čl. 6 bodu 9 
Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK; 
II. ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení radě kraje vykonávající působnost valné 
hromady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., k projednání. 
T: 4. 6. 2020 
 
8. bod programu 
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., dle směrnice č. 
SM/115/ZK 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 15 o přijetí usnesení: 47/0/0 
Číslo usnesení: 58/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, o částku 
1 800 000,00 Kč, v rámci projektu „Zvýšení kyberbezpečnosti Nemocnice Strakonice, a.s.“, dle Čl. 6 bodu 
9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK; 
II. ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení radě kraje vykonávající působnost valné 
hromady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., k projednání. 
T: 4. 6. 2020  
 
9. bod programu 
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., dle směrnice č. 
SM/115/ZK 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 15 o přijetí usnesení: 47/0/0 
Číslo usnesení: 59/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, o částku 
500 000,00 Kč, v rámci projektu „Modernizace bezpečnosti ICT v Nemocnici Prachatice, a.s.“, dle Čl. 6 
bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK; 
II. ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení radě kraje vykonávající působnost valné 
hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., k projednání. 
T: 4. 6. 2020 
 
10. bod programu 
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., dle 
směrnice č. SM/115/ZK 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
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Sloučené hlasování č. 15 o přijetí usnesení: 47/0/0 
Číslo usnesení: 60/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, 
o částku 600 000,00 Kč, v rámci projektu "Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth 
v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.", dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských 
projektů SM/115/ZK; 
II.  ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení radě kraje vykonávající působnost valné 
hromady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., k projednání. 
T: 4. 6. 2020 
 
 
I.Stráská – navrhla sloučení předložení důvodových zpráv, diskuse a hlasování k bodům č. 11 až 18 (bez 
námitek); 

 
11. bod programu 
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 16 o přijetí usnesení: 51/0/0 
Číslo usnesení: 61/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, 
o částku 34 800 000,00 Kč; 
II. ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení na nejbližším jednání rady kraje 
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti k projednání. 
 
12. bod programu 
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 16 o přijetí usnesení: 51/0/0 
Číslo usnesení: 62/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, 
o částku 257 900 000,00 Kč; 
II. ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení na nejbližším jednání rady kraje 
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti k projednání. 
 
13. bod programu 
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 16 o přijetí usnesení: 51/0/0 
Číslo usnesení: 63/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
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I. schvaluje 
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, 
o částku 48 400 000 Kč; 
II. ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení na nejbližším jednání rady kraje 
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti k projednání. 
 
14. bod programu 
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s. 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 16 o přijetí usnesení: 51/0/0 
Číslo usnesení: 64/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, o částku 
6 910 000,00 Kč; 
II. ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení na nejbližším jednání rady kraje 
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti k projednání. 
 
15. bod programu 
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s. 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 16 o přijetí usnesení: 51/0/0 
Číslo usnesení: 65/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, o částku 
20 700 000,00 Kč; 
II. ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení na nejbližším jednání rady kraje 
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti k projednání. 
 
16. bod programu 
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 16 o přijetí usnesení: 51/0/0 
Číslo usnesení: 66/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, o částku 
15 800 000,00 Kč; 
II. ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení na nejbližším jednání rady kraje 
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti k projednání. 
 
17. bod programu 
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
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Sloučené hlasování č. 16 o přijetí usnesení: 51/0/0 
Číslo usnesení: 67/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, o částku 
11 490 000,00 Kč; 
II. ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení na nejbližším jednání rady kraje 
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti k projednání. 
 
18. bod programu 
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s. 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
- uvedla změnu v důvodové zprávě materiálu: do části „Výstavba nového evakuačního a zásobovacího 
výtahu PIO“ a „Dostavba urgentního příjmu“ žádá o zařazení těchto položek: 

• Skiaskopie IOA – gastro  

• Ultrazvuk s elastografií – kompatibilní se stávajícím endosonem  

• Pojízdný RTG – 2 ks (ARO, CHIR)  

• Plicní ventilátory  

• Přístroj nahrazující funkci ledvin MultiFiltrate Pro (ARO)  

➢ Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 16 o přijetí usnesení: 51/0/0 
Číslo usnesení: 68/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, o částku 
21 400 000,00 Kč; 
II. ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení na nejbližším jednání rady kraje 
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti k projednání. 
 
19. bod programu 
Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2020 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 17 o přijetí usnesení: 44/0/0 
Číslo usnesení: 69/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. poskytnutí dotací jako vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2020 obchodní společnosti 
Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, 
Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice 
Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s., 
IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, a Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, 
dle přílohy č. 1 návrhu č. 138/ZK/20 v celkové výši 74 360 000,00 Kč, 
2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2020 
nemocnicím založeným Jihočeským krajem dle přílohy č. 2 návrhu č. 138/ZK/20; 
II.  ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení. 
 
20. bod programu 
Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2020 - rozhodnutí o 
poskytnutí dotace a schválení návrhů smluv 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 



16 

 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 18 o přijetí usnesení: 42/0/0 
Číslo usnesení: 70/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. rozhoduje 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 5 100 000,- Kč na zajištění lékařských 
pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2020 pro poskytovatele zdravotních služeb uvedené 
v příloze č. 1 návrhu č. 74/ZK/20; 
II. schvaluje 
návrhy smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na zajištění lékařských pohotovostních 
služeb v Jihočeském kraji v roce 2020 dle příloh č. 2, 3 a 4 návrhu č. 74/ZK/20; 
III.  ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení. 
T: 21. 8. 2020 
 
21. bod programu 
Dodatek č. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Lnáře 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 19 o přijetí usnesení: 42/0/0 
Číslo usnesení: 71/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
dodatek č. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Lnáře, IČO 00668168, ve 
znění uvedeném v příloze návrhu č. 90/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení. 
T: 21. 6. 2020 
 
21A/bod programu 
Vyplácení kompenzačního bonusu – z důvodu dočasné nepřítomnosti předkladatele materiálu 
J. Bartoška byl bod posunut za blok bodů J. Knota 
 
22. bod programu 
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro 
malé podnikatele v Jihočeském kraji 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 20 o přijetí usnesení: 43/0/0 
Číslo usnesení: 72/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé 
podnikatele v Jihočeském kraji uzavíraný mezi Jihočeským krajem a Českomoravskou záruční a 
rozvojovou bankou, a.s., IČO 44848943, podle přílohy č. 1 návrhu č. 79/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
 
J. Knot – navrhl sloučení předložení důvodových zpráv, diskuse a hlasování k bodům č. 23 až 26 (bez 
námitek); 
 
23. bod programu 
Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - 2“ a jeho financování z rozpočtu JK 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 
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➢ Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 21 o přijetí usnesení: 46/0/0 
Číslo usnesení: 73/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. tříd P 12 A - 2“ a podání žádosti o 
podporu do průběžné 91. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu 
(dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 122 414 055,15 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 
99 999 995,15 Kč vč. DPH, 
2. kofinancování projektu ve výši 40 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 39 999 998,06 Kč vč. DPH, s 
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 
1 návrhu č. 152/ZK/20,  
3. předfinancování projektu ve výši 60 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 59 999 997,09 Kč vč. DPH s 
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 
1 návrhu č. 152/ZK/20, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 22 414 060,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě 
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 152/ZK/20; 
II.  ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
24. bod programu 
Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - 3“ a jeho financování z rozpočtu JK 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 

➢ Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 21 o přijetí usnesení: 46/0/0 
Číslo usnesení: 74/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. tříd P 12 A - 3“ a podání žádosti o 
podporu do průběžné 91. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu 
(dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 67 935 996,83 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 
62 176 535,82 Kč vč. DPH, 
2. kofinancování projektu ve výši 40 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 24 870 614,33 Kč vč. DPH, s 
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 
1 návrhu č. 153/ZK/20,  
3. předfinancování projektu ve výši 60 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 37 305 921,49 Kč vč. DPH s 
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 
1 návrhu č. 153/ZK/20, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 5 759 461,01 Kč vč. DPH s čerpáním na základě 
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 153/ZK/20; 
II.  ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
25. bod programu 
Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 B - 1“ a jeho financování z rozpočtu JK 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 

➢ Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 21 o přijetí usnesení: 46/0/0 
Číslo usnesení: 75/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
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1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. tříd P 12 B - 1“ a podání žádosti o 
podporu do průběžné 91. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu 
(dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 93 183 010,15 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 
91 726 840,15 Kč vč. DPH, 
2. kofinancování projektu ve výši 40 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 36 690 736,06 Kč vč. DPH, s 
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 
1 návrhu č. 154/ZK/20,  
3. předfinancování projektu ve výši 60 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 55 036 104,09 Kč vč. DPH s 
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 
1 návrhu č. 154/ZK/20, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 1 456 170,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě 
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 154/ZK/20; 
II.  ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
26. bod programu 
Realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa“ a jeho financování z rozpočtu JK 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 

➢ Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 21 o přijetí usnesení: 46/0/0 
Číslo usnesení: 76/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa“ a podání žádosti o 
podporu do průběžné 91. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu 
(dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 35 328 590,96 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 
26 295 465,62 Kč vč. DPH, 
2. kofinancování projektu ve výši 40 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 10 518 186,25 Kč vč. DPH, s 
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 
1 návrhu č. 538/RK/20,  
3. předfinancování projektu ve výši 60 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 15 777 279,37 Kč vč. DPH s 
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 
1 návrhu č. 538/RK/20, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 9 033 125,34 Kč vč. DPH s čerpáním na základě 
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 538/RK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
T: 31. 12. 2022 
 
21A/bod programu 
Vyplácení kompenzačního bonusu 
Předkladatel: Ing. Jan Bartošek 
 
- je přesvědčen, že kompenzační bonus i vzhledem ke své výši by měl být hrazen z rozpočtu státu a 
neměl by být hrazen na úkor rozpočtů krajů, samospráv měst a obcí; v případě, že by byl návrh zákona 
schválen, přišel by kraj o cca 4 mld. Kč a obce o cca 11 mld. Kč rozpočtu; 
- požádal o podporu návrhu na usnesení: Zastupitelstvo kraje vyzývá poslance PS Parlamentu ČR ke 
schválení takového návrhu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními, 
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV2, ve kterém kompenzace přijaté vládou nebudou hrazeny 
na úkor rozpočtů krajů a samospráv; 
 
Diskuze: 
I.Stráská – kraje již o prostředky přicházejí; 
 
T. Hajdušek – ve svém vystoupení popsal vznik kompenzačního bonusu od samého počátku; předložení 
ustanovení má takový důsledek, že rozpočtově to bude bráno jako daň ze závislé činnosti a rozpočtově 
se to dotkne rozpočtů obcí a krajů; nemůže být J. Bartoškem uváděno, že v případě schválení návrhu 
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zákona by obce přišly o prostředky, obce o prostředky přichází již od samého začátku, tj. od 1. 4. 2020; 
začíná se to řešit nesystémově;  
- dále zdůraznil, že tak jak je finanční správa nastavena, bude každý sporný případ čerpání 
kompenzačního bonusu ohlašován na Policii ČR; řešení: senát schvaloval návrh zákona o zvláštním 
opatření zmírňující dopady zákona o kompenzačním bonusu do rozpočtu územních samosprávných 
celků (citace § 2 zákona); pokud bude zákon přijat, obce a kraje obdrží větší prostředky, než na 
kompenzačním bonusu vyplatí; 
- v této souvislosti podal pozměňovací návrh: Zastupitelstvo kraje vyzývá poslance PS a senátory PS 
Parlamentu ČR k tomu, aby přijali zákon o zvláštním opatření zmírňující dopady zákona o kompenzačním 
bonusu do rozpočtu územních samosprávných celků projednávaných v Senátu ČR; 
 
T. Bouzek – návrh J. Bartoška považuje za obecnější a navrhuje formální úpravu navrhovaného usnesení 
– uvést kraje a obce, nikoliv samosprávy; 
- k T. Hajduškovi a poznámce ke kriminalizaci uvedl, že rozdíl použití daňových předpisů a správního 
trestání a použití trestního zákona je v tom, že u trestného činu se předpokládá úmysl; ne každé 
pochybení nad 50 tis. Kč by mělo být kriminalizováno; 
 
J. Bartošek – pokud se T. Hajdušek konstrukce kompenzačního bonusu přímo účastnil, v tom případě 
nerozporoval, že to bude na úkor rozpočtu obcí, měst a krajů; 
- pozměňující návrh byl v PS podpořen i poslanci ODS a v senátu byl schválen díky hlasům senátorského 
klubu ODS; 
- přijímá úpravu návrhu usnesení předloženou T. Bouzkem; dále dodal, že zde rozporuje to, aby vláda 
řešila své problémy a použila na to prostředky z rozpočtu samospráv; 
- řešení není formou dotace, ale mělo by se to řešit jako příspěvek fyzické osobě; 
 
R. Kubíček – všichni obdrželi dopis od ministryně financí; nevěděl, že i senát připravil znění zákona; 
kritika čerpání rozpočtu byla průřezem všech politických stran; T. Hajdušek zde řešení nabídl; 
 
T. Hajdušek – domnívá se, že navrhované usnesení J. Bartoška bylo směřováno vůči poslancům, nikoli 
vůči senátorům a nebylo uvedeno přijetí senátního znění poslanci, které z kompenzačního bonusu dělá 
příspěvek; tam varuje před nebezpečím kriminalizace, na které byl upozorněn kolegou specializovaným 
se na trestní právo (příspěvek je brán z hlediska práva jako dotace ze státního rozpočtu); z jakých 
prostředků to bude vypláceno je politická otázka (znění § 6, odst. 2); politici rozhodují o tom, z jakých 
zdrojů dojde k vyplácení;  
- v případě, že v navrhovaném usnesení není zmínka o 3. kole projednání kompenzačního bonusu, bude 
navrhovat protinávrh: ZJK vyzývá poslance a senátory PS, aby přijali takový zákon, který zamezí 
dopadům vyplácení kompenzačního bonusu do rozpočtu územních samosprávných celků; 
 
I.Stráská – poslancům chceme sdělit, že nesouhlasíme s dopady do rozpočtu obcí a krajů (pozn. 
usnesení bylo promítnuto na plátno: ZJK vyzývá poslance PSP, aby schválili takový návrh zákona o 
kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS 
CoV-2, ve kterém kompenzace přijaté vládou nebudou hrazeny na úkor rozpočtů krajů, měst a obcí; 
 
T. Hajdušek – po shlédnutí usnesení na plátně nesouhlasí s textem „takový návrh zákona o 
kompenzačním bonusu“ – problém nemá řešit zákon o kompenzačním bonusu; vysvětlil, proč je uvedeno, 
že se jedná o vratku ze závislé činnosti; jediným řešením je, že zákon o kompenzačním bonusu se 
nebude upravovat; jde o jedinou fungující podporu;  
- na návrhu usnesení J. Bartoška mu nevadí směr a cíl, ale nemůže být uvedeno „o návrh zákona o 
kompenzačním bonusu“ 
- navrhuje pozměňující návrh: ZJK vyzývá poslance poslanecké sněmovny a senátory Senátu 
Parlamentu ČR, aby přijali takový zákon, který zamezí dopadům vyplácení kompenzačního bonusu do 
rozpočtu územních samosprávných celků; 
 
I.Stráská – nabádá přijmout kompromisní usnesení: ZJK odmítá přenášení tíže kompenzačních bonusů 
do rozpočtů obcí a krajů a žádá vládu a parlament, aby přijaly příslušná opatření v tomto smyslu;  
 
T. Hajdušek – stahuje svůj pozměňovací návrh; 
 
J. Bartošek – stahuje svůj návrh a přivlastňuje si znění kompromisního usnesení; 
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V. Pešek – T. Hajdušek vše precizně specifikoval; 
- vyjádřil se k dopisu ministryně financí, ve kterém je sdělováno, že dojde k masivní podpoře dotacemi 
pro obce a města přes MMR, MŠMT a Národní sportovní agenturu; upozornil, že největší dopad je na 
nejmenší města a obce;  
 
J. Bauer – upozornil, že bylo v rámci legislativní nouze schváleno 36 zákonů (uvedl, jak jsou zákony 
schvalovány); klade si otázku, zda vláda věděla o dopadech pro územní samosprávní celky; druhou 
otázkou je, zda s tím chce vláda něco udělat (jednou možností je, že by se jako nosič použil senátní 
návrh a druhá možnost, zda nějaký návrh předloží samotné Ministerstvo financí ČR); 
 
J. Fišer – dotaz, zda to, po čem voláme (aktivitě na straně vlády) má jít cestou zákona; 
 
I.Stráská – pokud chápe správně, jde o riziko spojené s kriminalizací; 
 
J. Bartošek – celý zákon je koncipován špatně (vyplácení bylo možné provádět přes jiná ministerstva než 
přes Ministerstvo financí ČR); vláda při projednávání zákona neuvedla, že se to dotkne rozpočtu kraje a 
obcí;  
- zásadní je, aby obcím a krajům nebyly brány prostředky z jejich rozpočtu a byla zachována 
zaměstnanost; 
- poslanci i senátoři ODS to mohli řešit dříve, než na poslední chvíli; 
 
P. Hroch – podpořil kompromisní návrh I. Stráské; 
 
T. Hajdušek – uvedl, že k dnešnímu dni je vyplaceno cca 15 mld. Kč a vyřízeno 680 tis. žádostí (zákon 
funguje od 15.4.2020) 
- stát, kraje, obce žádné vlastní prostředky nemají, jedná se o prostředky nás všech;  
 
J. Bartošek – jsme ve shodě v tom, aby nedošlo k poškození rozpočtů krajů a obcí; 
 
P. Braný – pro veřejnost v kraji bývalo zvykem u uvedených proklamačních usnesení v důvodové zprávě 
uvádět, o jakých prostředcích se hovoří; není uveden reálný dopad; návrh předložený hejtmankou je 
hlasovatelný; 
 
I. Stráská – dopady jsou známy; 
 
T. Hajdušek – uvedl absolutní čísla dle tabulky předpokládaných nákladů na kompenzační bonus – 
40 mld. Kč, z toho 26 mld. Kč státní rozpočet, 10 mld. Kč rozpočty obcí, 3,5 mld. Kč rozpočty krajů; 
senátní návrh by měl náklady kompenzovat; 
 
I. Stráská – zopakovala deklaratorní návrh na usnesení: Zastupitelstvo Jihočeského kraje odmítá 
přenášení tíže kompenzačního bonusu do rozpočtů krajů a obcí a žádá vládu a parlament, aby přijaly 
příslušná opatření v tomto smyslu;  
 
Hlasování č. 22 o přijetí usnesení: 44/0/0 
Číslo usnesení: 77/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
odmítá 
přenášení tíže kompenzačního bonusu do rozpočtů krajů a obcí a žádá vládu a parlament, aby přijaly 
příslušná opatření v tomto smyslu.  
 
27. bod programu 
Valná hromada společnosti RERA, a.s. – STAŽENO 
 
28. bod programu 
Realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát 
Bavorsko, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SPŠ 
automobilní a technická, Č. Budějovice 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 



21 

 

 
Hlasování č. 23 o přijetí usnesení: 36/0/0  
Číslo usnesení: 78/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. realizaci projektu „Technické vzdělávání pro přeshraniční rozvoj SMART regionu“ (žadatel: Vyšší 
odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3) v 
rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020 
s celkovými výdaji ve výši 179 419,15 EUR (tj. 4 306 059,60 Kč), z toho s celkovými způsobilými výdaji ve 
výši 179 419,15 EUR (tj. 4 306 059,60 Kč), 
2. kofinancování projektu „Technické vzdělávání pro přeshraniční rozvoj SMART regionu“ Jihočeským 
krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 17 941,92 EUR (tj. 430 605,96 Kč) 
s podmínkou přidělení dotace z programu přeshraniční spolupráce s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 96/ZK/20, 
3. předfinancování projektu „Technické vzdělávání pro přeshraniční rozvoj SMART regionu“ Jihočeským 
krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 161 477,24 EUR (tj. 3 875 453,64 Kč), 
s podmínkou přidělení dotace z programu přeshraniční spolupráce s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 96/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci I. části uvedeného usnesení. 
T: 31. 5. 2020 
 
29. bod programu 
Rozpočet školství - první úprava rozpisu rozpočtu 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 24 o přijetí usnesení: 38/0/0 
Číslo usnesení: 79/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2020 jednotlivým 
školám a školským zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi Jihočeského kraje, v rámci 
výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 161c 
odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, v platném znění dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 134/ZK/20. 
 
30. bod programu 
Rozpočet školství – rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2020 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 25 o přijetí usnesení: 36/0/0 
Číslo usnesení: 80/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
normativní rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2020 
jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi Jihočeského kraje, v rámci 
výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 161c 
odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, v platném znění, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 76/ZK/20. 
 
31. bod programu 
Podání žádostí do Národního dotačního programu 21 - Centra odborné přípravy 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
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Hlasování č. 26 o přijetí usnesení: 37/0/0 
Číslo usnesení: 81/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
1. žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Střední odbornou školu veterinární, mechanizační 
a zahradnickou a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, 
372 16 České Budějovice, IČO 60075911, ve výši 1 666 000,00 Kč, 
2. žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Vyšší odbornou školu lesnickou a Střední 
lesnickou školu Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55, 397 01 Písek, IČO 60869861, ve výši 
1 665 000,00 Kč, 
3. žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Střední rybářskou školu a Vyšší odbornou školu 
vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480, 389 01 Vodňany, IČO 60650770, ve výši 
1 666 000,00 Kč,  
4. žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Vyšší odbornou školu a Střední zemědělskou 
školu, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor, IČO 60064781, ve výši 1 666 000,00 Kč, 
5. žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Střední školu rybářskou a vodohospodářskou 
Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688, 379 01 Třeboň, IČO 00510912, ve výši 1 666 000,00 Kč. 
 
32. bod programu 
Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 27 o přijetí usnesení: 41/0/0 
Číslo usnesení: 82/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
1. dodatek zřizovací listiny Střední školy technické a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, IČO 13503308, 
kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci 
předává k hospodaření“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 101/ZK/20, 
2. dodatek zřizovací listiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, 
Písek, Čelakovského 200, IČO 60869089, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví 
zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 2 návrhu č. 101/ZK/20, 
3. dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346, IČO 60061847, kterým se 
ruší platné znění Článku 7 „Doplňková činnost“ a nahrazuje se novým zněním dle přílohy č. 3 návrhu č. 
101/ZK/20, 
4. dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Sezimovo Ústí, Nerudova 648, IČO 70520232, 
kterým se Článek 7 „Doba na kterou je organizace zřizována“ označuje jako Článek 8 a vkládá se nový 
článek zřizovací listiny Článek 7 „Doplňková činnost“ dle přílohy č. 4 návrhu č. 101/ZK/20, 
5. dodatek zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí T. G. 
Masaryka 788, IČO 60064781, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, 
který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 5 návrhu č. 101/ZK/20. 
 
33. bod programu 
Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 28 o přijetí usnesení: 45/0/0 
Číslo usnesení: 83/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
zařazení dalších sociálních služeb do podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na základě 
podaných žádostí poskytovatele, dle přílohy návrhu č. 119/ZK/20. 
 
34. bod programu 
Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - změny Pověření v roce 2020 
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Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 
➢ Bez rozpravy 

 
Hlasování č. 29 o přijetí usnesení: 43/0/0 
Číslo usnesení: 84/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
souhlasí 
s aktualizací základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na základě změn, které mají vliv na 
specifika služby uvedené v příloze č. 1 Pověření u sociálních služeb zařazených do základní sítě 
sociálních služeb v Jihočeském kraji, a to u odlehčovacích služeb, poskytovaných ambulantní formou, 
identifikátor 4710877, poskytovatele Sociální služby SOVY obecně prospěšná společnost, Vyšehradská 
26, 381 01 Český Krumlov, a u odborného sociálního poradenství, identifikátor 8650504, poskytovatele 
ICOS Český Krumlov, o.p.s., 5. května 251, Plešivec, 381 01 Český Krumlov. 
 
35. bod programu 
Žádost organizace Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú o 
individuální dotaci - STAŽENO 
 
36. bod programu 
Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje 
Předkladatel: Pavel Hroch 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 30 o přijetí usnesení: 45/0/0 
Číslo usnesení: 85/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. žádost příjemce dotace města Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary, IČO 00250830, o prodloužení 
termínu realizace projektu „Územní plán Volary“, reg. č. 425-01-008/16, v rámci Dotačního programu 
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro 
rok 2016, 
2. žádost příjemce dotace obce Hosín, Hosín 116, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244937, 
o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Hosín“, reg. č. 425-01-010/16, v rámci Dotačního 
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 
1. výzva pro rok 2016, 
3. žádost příjemce dotace města Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary, IČO 00250830, o prodloužení 
termínu realizace projektu „Příprava projektové dokumentace pro provedení stavby startovacích bytů pro 
město Volary“, reg. č. 439-03-002/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj 
hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, 
4. žádost příjemce dotace Studio JR s.r.o., Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26050501, 
o prodloužení termínu realizace projektu „Slavnostní krajská konference – 2. ročník“, reg. č. 428-01-
020/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019, 
5. žádost příjemce dotace obce Zbytiny, Zbytiny 3, 384 41 Zbytiny, IČO 00250864, o prodloužení termínu 
realizace projektu „Zastřešení venkovních prostor sálu KD Zbytiny“, reg. č. 439-02-008/19, podpořeného 
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. 
výzva pro rok 2019; 
II. schvaluje 
1. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Volary“, reg. č. 425-01-008/16, příjemce dotace 
město Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary, IČO 00250830, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016, a to 
do 31. 5. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 6. 2022, 
2. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Hosín“, reg. č. 425-01-010/16, příjemce dotace 
obec Hosín, Hosín 116, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244937, v rámci Dotačního programu 
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro 
rok 2016, a to do 30. 6. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2021, 
3. prodloužení termínu realizace projektu „Příprava projektové dokumentace pro provedení stavby 
startovacích bytů pro město Volary“, reg. č. 439-03-002/19, příjemce dotace město Volary, Náměstí 25, 
384 51 Volary, IČO 00250830, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky 
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slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, a to do 31. 7. 2020 s termínem podání 
závěrečné zprávy do 15. 8. 2020, 
4. prodloužení termínu realizace projektu „Slavnostní krajská konference – 2. ročník“, reg. č. 428-01-
020/19, příjemce dotace Studio JR s.r.o., Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26050501, 
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019, a to do 30. 11. 
2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 11. 12. 2020, 
5. prodloužení termínu realizace projektu „Zastřešení venkovních prostor sálu KD Zbytiny“, příjemce 
dotace obce Zbytiny, Zbytiny 3, 384 41 Zbytiny, IČO 00250864, reg. č. 439-02-008/19, podpořeného 
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. 
výzva pro rok 2019, a to do 30. 6. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2020; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení.  
T: 31. 8. 2020 
 
37. bod programu 
Změna č. 1 usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 351/2019/ZK-24 ve věci „Dotační 
programy Jihočeského kraje pro rok 2020“ 
Předkladatel: Pavel Hroch 
- okomentoval a zdůvodnil úspory v rámci dotačních titulů, ke kterým bylo přistoupeno z důvodu epidemie 
koronaviru; některé programy se ruší, některé se upravují a některé se ponechávají v plné výši;  
- Dotační titul Podpora protidrogové politiky byl krácen z 8 mil. Kč na 6 mil. Kč a v rámci tohoto programu 
předložil další návrh na úpravu na snížení pouze o 1 mil. Kč na 7 mil. Kč; do 25.6. 2020 by byly 
připraveny dodatky smluv; dále u Dotačního programu Podpora rodinné politiky navrhuje úpravu 1,5 mil. 
Kč (nikoliv 0);  
- v rámci úspor jsou rušeny některé dotační tituly jako např. podpora zdravotně preventivních aktivit, 
podpora lyžařských výcvikových kurzů, podpora reprezentace JK v oblasti kultury, podpora 
enviromentální výchovy, podpora cyklistiky a cyklodopravy, podpora chytrých měst a obcí; JK v rámci 
dotací podporuje veškeré investiční akce; Dotační program vodohospodářská infrastruktura je jediný 
program, který je navýšen; byl krácen Dotační program neinvestiční dotace HZS, ovšem zachovávají se 
investiční dotace na výstavbu hasičských stanic, nákupy cisternových vozů k zachování systému 
republikové podpory; 
 
I. Stráská – dodala, že hledání možnosti úspor je součást úkolu, který zadala členům rady a v rámci 
dotačních programů došlo k dohodě na částce 60 mil. Kč; 
- sdělila objem dotačních programů v jednotlivých letech: v r. 2016 se jednalo o částku 193 mil. Kč, 
v r. 2019 částka 290 mil. Kč, v r. 2020 jde o částku 338 mil. Kč; navrhuje se snížení dotačních programů, 
ale i po snížení to bude druhý největší objem v dotacích vyplácených Jihočeským krajem; 
- dopady do veřejných rozpočtů budou velmi závažné; kraj navrhuje rozpočet stabilizovat; 
 
Diskuze: 
M. Kuba – je třeba si uvědomit, že rozpočet Jihočeského kraje prožíval v uplynulé roky velmi bohaté 
období; krize bude vypadat daleko hůře, ve firmách se řeší jejich budoucnost (uvedl příklad textilní firmy); 
až nyní ve firmách začnou být problémy; za politicky důležité považuje rozvahu o budoucnosti rozpočtu, 
o výdajích; úvahy musí být více systematické; současně uvedl, že zde chybí materiál k letišti a materiál, 
který se týká zásadních provozních výdajů naplánovaných v rozpočtu a v rozpočtovém výhledu; požádal 
o iniciaci debaty na úrovni pracovní skupiny o predikci rozpočtu; 
 
I. Stráská – úkol v souvislosti s úsporami zněl 500 mil. Kč a tyto prostředky se našly; 
 
P. Kalina –  stálo by za to udělat širší revizi a některé dotační programy zrušit a selektivně podpořit 
programy s přínosem do budoucna (např. navýšit program na rozvoj hospodářsky slabých oblastí JK, 
ponížit program na podporu zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické 
změny); další otázkou je letiště, kde se v projektech jedná o budoucí výdaje v řádech desítek až stovek 
milionů korun s velkým dopadem na budoucí hospodaření kraje; navrhuje selektivně některé programy 
upravit a zdůvodnění uvést v lepší formě; současně se přimlouvá za vznik pracovní skupiny; 
 
I. Stráská – uvedla, že Finanční výbor by mohl být zmiňovanou pracovní skupinou k debatě o rozpočtu; 
- je třeba podívat se do hloubky dotačních programů a jejich vývoji (u některých projektů proběhne 
příprava projektu bez realizace); 
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S. Mrvka – bude docházet ke škrtům ve stovkách milionů korun; upozornil např. u DP Prevence 
kriminality, kde je uvedeno, že akce se nebudou konat z důvodu uzavřených škol – v opatření č. 2 jsou 
akce, které se provádějí 10-15 let; upozornil do podrobností jít důsledně, aby byly zřejmé dopady; 
 
V. Pešek – požádal, aby smlouvy o poskytnutí dotací byly podepsány v co nejkratším čase (řády dnů) a 
dále požádal radu kraje o zvážení posunutí termínů realizace u vyhlašovaných dotačních titulů i 
závěrečné vyúčtování akcí;  
 
I. Stráská – souhlasí s V. Peškem, bude provedeno; 
 
L. Kozlová – chápe úspory, které jsou v rámci nouzového stavu nutné; pozastavila se u DP Podpora 
rodinné politiky a vysvětlila význam uvedeného dotačního programu; podporuje otevřený dopis, 
předložený zastupitelům na stoly; u uvedeného programu nebyla přerušená aktivita týkající se 
asistovaných kontaktů mezi rodiči a dětmi; přimlouvá se, aby byla ponechána původní částka 2500 tis. 
Kč; je zde návrh na snížení dotačního programu, u kterého žadatelé budou mít daleko větší a náročnější 
práci v souvislosti s nouzovým stavem než v letech minulých; navrhuje protinávrh – ponechání částky 
2500 tis. Kč; 
- pozastavila se u DP Podpora a rozvoj protidrogové politiky JK, kde se po úpravě navrhuje částka 7 mil. 
Kč – s odůvodněním navrhuje protinávrh ponechání v původní výši 8 mil. Kč; 
 
I. Stráská – je otázka, z jakého opatření tyto prostředky vzít; 
 
L. Kozlová – je možné utlumit prostředky v rámci oblasti Jihočeského letiště; 
 
J. Fišer – je správné, že zůstávají zachovány investiční rozvojové programy a chápe, že je tam 
systémový přístup k minusovým položkám, ovšem neměli bychom zastavit věci týkající se sociální 
oblasti; návrh P. Hrocha považuje za vyvážený;  
- s odůvodněním se přimlouvá za podporu věcí, které souvisí s jihočeskou vodárenskou soustavou 
(problematika nedostatku vody);  
 
J. Novák – požaduje úsporu z dotačních programů ve výši 63,5 mil. Kč; nějaké rezervy zapojené do 
příštího rozpočtu existují, je možné je „projíst“ a ponechat příští zastupitelstvo před otázkou, z čeho 
budou financovat provoz, opravy; vyzývá L. Kozlovou, aby se na částce 2 mil. Kč v souvislosti s 
pozměňujícím návrhem dohodla s předkladatelem P. Hrochem;  
 
P. Eybert – vyjádřil se k DP Podpora rodinné politiky a podpořil pozměňující návrhy L. Kozlové; 
prostředky lze najít v oblasti Jihočeského letiště (odkup poloviny části majetku od Města Č. Budějovice, 
neinvestování všech prostředků na jeho dostavbu a provoz); 
 
T. Hajdušek – s odůvodněním podpořil vystoupení L. Kozlové bez toho, kde se jednotky milionů korun 
vezmou; sociální oblast je velmi citlivá, mohla by být nalezena řada kapitol, kde by se prostředky našly; 
- jsme na počátku ekonomické krize; v rozpočtech obcí a kraje se očekávají velké problémy; 
- dotaz, kdy se předpokládá předložení informace o rozpočtovém výhledu kraje (l. 2020-2022); 
 
L. Kozlová – ohradila se k příspěvku J. Nováka a zdůraznila, že poskytovatelé sociálních služeb provádějí 
záslužnou práci; 
 
F. Konečný – vyjádřil se k vystoupení P. Eyberta (neřešení záležitosti letiště nepovažuje za dobré řešení); 
na základě doporučených úprav P. Hrocha, aniž by se vědělo, kde se prostředky vezmou, doporučuje 
odložení materiálu a dohodu mezi dotčenými zástupci všech klubů; dodal, že příspěvek J. Nováka 
k „projídání“ vnímal jako obecné rčení; 
 
J. Novák – k L. Kozlové – jeho předchozí příspěvek se týkal toho, že existují dvě možnosti: šetřit nebo 
všechny rezervy „projíst“ bez ohledu na to, co čeká další zastupitelstvo a takto se chovat kraj nechce; 
- kraj disponuje s 500 mil. Kč, které by se měly uspořit, z čehož v rámci dotačních programů jde o částku 
63,5 mil. Kč; 
- k letišti: v této situaci odkup části podílu Města Č. Budějovice nelze realizovat; bylo proškrtáno vše, 
kromě částky na inženýrské sítě; otázkou je sama organizace letiště, ovšem problém je v tom, že 
organizace provádí certifikaci, na kterou potřebuje finance;  
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- všechny zdroje, které budou k dispozici, budou využity;  
- domnívá se, že kraj bude řešit daleko horší dopady; trvá na částce úspor ve výši 63,5 mil. Kč; 
 
I. Stráská – organizacím v sociální oblasti poskytuje kraj i jiné prostředky; 1,5 mil. Kč v rámci DP Podpora 
rodinné politiky je na základě návrhu Odboru sociálních věcí; nabádá zastupitele k racionálnímu přístupu; 
 
R. Springer – s odůvodněním se ztotožňuje s návrhem L. Kozlové (2,5 mil. Kč na DP Podpora rodinné 
politiky); 
 
I. Stráská – je třeba si uvědomit, že nejde o terénní práci, jde o grantovou politiku; nejde o systémovou 
podporu rodinné politiky; 
 
M. Kuba – podpořil pozměňující návrh L. Kozlové a současně se vyjádřil k diskusnímu příspěvku 
F. Konečného týkajícího se letiště; v souvislosti s certifikací letiště vyjádřil obavy na tím, že z důvodu 
koronavirové krize na jihočeské letiště žádné lety nebudou; je třeba racionálně se zamyslet nad tím, jak 
společnost utlumit; 
 
P. Eybert – nedisponoval s informací, že prodej poloviny akcií společnosti z majetku Města Č. Budějovice 
na kraj je zastavený; jde o záležitost na dlouhé roky velice ztrátovou; v současné době není smysluplné 
pořizovat si certifikaci pro mezinárodní lety na jihočeském letišti; 
 
J. Bartošek – vyzval zastupitele k diskusi týkající se projednávaného bodu, tj. grantové programy; 
- situace na letišti není jednoduchá, je třeba dohoda napříč politickým centrem; nabádá hledat společné 
řešení; 
- je potřeba si uvědomit, v jaké podobě byl materiál předložen do zastupitelstva - oproti předloženému 
materiálu se DP Rodinná politika navýšil z 0 o 1,5 mil. Kč a DP protidrogová prevence se navýšil z 6 mil. 
Kč o 1 mil. Kč; 
- úspory hledáme z toho důvodu, že není známo, co přijde na podzim; 
 
T. Hajdušek – uváděl zde, že se pohybujeme v rámci 3 mil. Kč, nikoliv 60 mil. Kč; postoji J. Nováka 
rozumí; nyní se vzdává slova a případně se přihlásí po vystoupení předkladatele materiálu P. Hrocha; 
 
J. Váňa – upozornil na to, že vrcholným orgánem je zastupitelstvo kraje; podporuje návrh L. Kozlové 
s tím, že prostředky by měla nalézt rada kraje; 
 
J. Svoboda – vyjádřil se k otázce jihočeského letiště: je pochopitelné, že je pro kraj v této chvíli zbytné 
usilovat o majetek z pohledu úspor; ovšem z pohledu města je to tristní záležitost; do dnes nepochopil 
důvod, proč město do a.s. vstoupilo a tak dlouho setrvalo; problematika letiště s cílem úspor by měla být 
řešena co nejdříve na svolané valné hromadě spol. Jihočeského letiště; 
 
P. Hroch – poukázal na nutnost ušetřit 63,5 mil. Kč; DP protidrogová politika navrhuje navýšit o 500 tis. 
Kč na 7 mil. Kč,  pro rodinnou politiku navrhuje 1,5 mil. Kč; alokace ve výši 2,5 mil. Kč v rámci DP 
Podpora rodinné politiky ovšem nebyla vyčerpána; o tomto jednal s OSOV, který je odborným garantem 
celé alokace; tímto krokem jako předkladatel plní úsporná opatření, ale i požadavky; nabádá schválit 
návrh, kde bude usnesení doplněno o cca 2,5 mil. Kč a dotace pro r. 2020 v části II. usnesení budou 
v celkové výši 277 250 tis. Kč; v materiálu je uvedeno 27 programů, z toho 12 programů zrušených, 1 
program navýšený, 16 programů bude pokráceno; 
 
T. Hajdušek – ve svém vystoupení vycházel z tabulky vyvěšené v elektronické podobě na PRIVU, tam je 
dotačního programu uvedena 0; 
 
I. Stráská – v úvodu důvodové zprávy bylo předkladatelem sděleno navýšení 1,5 mil. Kč; zopakovala, že 
alokace programu nebyla vyčerpána; 
 
I.Stráská – P. Hroch částku dodrží z úspor v jednotlivých projektech; bude schvalována tabulka 
s úpravami; 
 
T. Hajdušek – domnívá se, že nemůže být dodržen úkol 63,5 mil. Kč; uvedl součty v předložené tabulce; 
pokud bylo nalezeno 2,5 mil. Kč, ptá se, z čeho se to vezme; 
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P. Hroch – odpovídá, že 2,5 mil. Kč se vezmou z DP investiční program HZS, kde je uvedeno, že cca 
5 mil. Kč se bude do rozpočtu vracet; částka v usnesení bude 277 750 tis. Kč a prostředky budou dány 
z vratky; 
 
L. Kozlová – žádá P. Hrocha o vysvětlení 5 mil. Kč rezervy; 
 
I. Stráská – zopakovala, že alokace nebyla vyčerpána;  
 
P. Kalina – materiál považuje za zmatečný, tabulka měla být upravena se skutečnými alokacemi; 
 
P. Hroch – materiálu byla věnována maximální pozornost a rezerva je tam uvedená; tabulka je podrobně 
popsána, programy byly doplněny po zralé úvaze přímo na jednání; 
 
P. Kalina – zopakoval, že měla být na stůl předložena tabulka se změnami; 
 
J. Fišer – shrnul, že je zde protinávrh L. Kozlové po opravení základního předloženého návrhu P. Hrocha, 
kde je v usnesení na základě protinávrhu částka 279 750 tis. Kč a pokud protinávrh nebude schválen, tak 
se bude hlasovat o prvním návrhu v částce 277 750 tis. Kč; 
 
T. Hajdušek – zrekapituloval návrhy: částka uvedená v předloženém návrhu 275 520 tis. Kč již není 
aktuální; rozumí tomu tak, že je zde návrh L. Kozlové v částce 279 750 tis. Kč a návrh P. Hrocha na 
277 750 tis. Kč, ovšem ani na jednu variantu nemá J. Novák prostředky; 
 
I. Stráská  - uvedla příspěvek do diskuse I. Volfové (občanky kraje); 
 
Mgr. Iva Volfová (ředitelka Krizového centra pro děti a rodinu JK, Č. Budějovice) – hovořila za neziskové 
organizace podepsané v Otevřeném dopise rozdaném zastupitelům na stoly; váží si dlouhodobé podpory 
od Jihočeského kraje a spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí krajského úřadu; domnívá 
se, že dotační program není nastavený příliš šťastně (v opatření č. 1 jsou uvedené volnočasové aktivity a 
v opatření č. 2,3,4,5 jsou specifické nenahraditelné služby); dodala, že po celou dobu mimořádných 
opatření krizové centrum fungovalo, všichni byli v kontaktu s klienty; oponovala k nevyčerpané alokaci: 
u opatření č. 2,3,4 byl maximální strop pro žádost, nebylo možno zažádat o vyšší částky; vyjádřila se 
k opatření č. 4 (děti s dlouhodobými psychickými problémy), opatření č. 3 a 4 jsou mimořádná a na tyto 
aktivity se v rámci sociálních služeb těžko žádá; dotaz, kam odesílat klienty v případě, že nebude možno 
uspokojit kapacitu ze strany organizace OSPOD a soudů; 
 
I.Stráská – v reakci uvedla, že nejde o financování služeb jako takových, ale jde o projekty v rámci tohoto 
vypsaného programu (opatření č. 1 je navrhováno zrušit a další opatření jsou ponechána); 
 
P. Souhrada (předseda návrhové komise) – přečetl návrh L. Kozlové: změna přílohy č. 1 Podpora a 
rozvoj protidrogové politiky v r. 2020 a ponechává se původní částka 8 mil. Kč, v DP Podpora rodinné 
politiky ponechat původní částku 2,5 mil. Kč, tj. celková částka 279 750 tis. Kč; v případě, že návrh 
nebude přijat, bude hlasováno o návrhu P. Hrocha s navýšením DP Rozvoj protidrogové politiky o 1 mil. 
Kč na 7 mil. Kč, DP Rozvoj rodinné politiky na 1,5 mil. Kč, celková částka bude 277 750 tis. Kč; v případě, 
že ani toto nebude přijato, bude hlasováno o původním návrhu předkladatele; 
 
Hlasování č. 31 o návrhu L. Kozlové (DP Podpora rodinné politiky 2,5 mil. Kč a DP Rozvoj protidrogové 
politiky na 8 mil. Kč): 19/4/19 
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování č. 32 o pozměněném návrhu P. Hrocha (navýšení DP Rozvoj protidrogové politiky na 7 mil. Kč 
a navýšení DP Rozvoj rodinné politiky 1,5 mil. Kč, celková částka 277 750 tis. Kč): 
43/0/3 
Návrh byl přijat. 
 
Usnesení č. 86/2020/ZK-27 bylo přijato v upraveném znění. 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
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návrh upravit seznam „Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020“ dle přílohy návrhu č. 
88/ZK/20; 
II.   schvaluje 
změnu usnesení č. 351/2019/ZK-24 ze dne 31. 10. 2019 ve věci „Dotační programy Jihočeského kraje 
pro rok 2020“, část II. schvaluje tak, že schvaluje Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2020 dle 
přílohy návrhu č. 88/ZK/20 v celkové výši 277 750 000 Kč v upraveném znění; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k zajištění 
části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
J. Novák – konstatoval, že zastupitelstvo změnilo usnesení rady kraje; úspora, která vznikla, nebyla daná 
do rezervy; 
 
J. Bartošek – poděkoval za podporu materiálu; 
 
Řízení zasedání se ujal J. Knot, první náměstek hejtmanky. 
 
38. bod programu 
Žádost Domácí péče Dačice o prominutí podmínky v rámci Dotačního programu Jihočeského 
kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji 
Předkladatel: Pavel Hroch 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 33 o přijetí usnesení: 33/0/0 
Číslo usnesení: 87/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost příjemce dotace Domácí péče Dačice s. r. o., Svobodova 106, Dačice, IČO 28089782, o prominutí 
podmínky získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru paliativní medicína nebo druhu 
zdravotní služby paliativní péče dle § 5 odst. 2 písm. h), zák. č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování, forma zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí 
pacienta, projektu „Mobilní hospic Dačice“, reg. č. 413-01-006/19, v rámci Dotačního programu 
Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019; 
II. schvaluje 
žádost o prominutí podmínky získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru paliativní 
medicína nebo druhu zdravotní služby paliativní péče dle § 5 odst. 2 písm. h), zák. č. 372/2011 Sb. 
O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, forma zdravotní péče poskytovaná ve vlastním 
sociálním prostředí pacienta a tím i povinnost vrácení dotace ve výši 156 965 Kč příjemce dotace Domácí 
péče Dačice s. r. o., Svobodova 106, Dačice, IČO 28089782, projektu „Mobilní hospic Dačice“, reg. č. 
413-01-006/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském 
kraji, 1. výzva pro rok 2019; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 30. 6. 2020 
 
P. Hroch navrhl sloučení důvodové zprávy, diskuse a hlasování k bodům č. 39 – 55 (bez námitek); 
 
Rozprava: 
I. Moravec – dotaz na DP Rozvoj protidrogové politiky (bod č. 52) – v tabulce je uvedený souhrn 6 mil. 
Kč, nyní je alokace 7 mil. Kč, tzn. tak jak byly prostředky postupně rozděleny mezi žadatele, budou 
poměrově navýšeny do celkové částky 7 mil. Kč? 
 
P. Hroch – odpovídá, že budou vypracovány a odeslány smlouvy, prostředky budou žadatelům odeslány, 
bude sestavena nová komise, která transparentně přerozdělí prostředky, následně se vytvoří dodatek ke 
smlouvě, který bude schválen na červnovém zastupitelstvu kraje; 
 
I. Moravec, J. Krejsová, V. Pešek – oznámili střet zájmů; 
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39. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 
2020 - výběr projektů  
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Sloučené hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 32/0/0 
Číslo usnesení: 88/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 63/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském 
kraji, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 3 135 500 Kč dle příloh návrhu č. 63/ZK/20 a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkoly potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
40. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok 
2020 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Sloučené hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 32/0/0 
Číslo usnesení: 89/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru projektů v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 140/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů  
a ČUS, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 3 500 000 Kč dle příloh návrhu č. 140/ZK/20 a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;  
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
41. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Sloučené hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 32/0/0 
Číslo usnesení: 90/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru projektů v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 87/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2020, 
v celkové výši 35 000 000 Kč a 22 náhradních projektů ve výši 5 890 000 Kč dle příloh návrhu č. 
87/ZK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace; 
III. ukládá 



30 

 

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení.  
T: 31.12.2020 
 
42. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. 
výzva pro rok 2020 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Sloučené hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 32/0/0 
Číslo usnesení: 91/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu 
č. 56/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo 
oblast sportu), 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 6 000 000 Kč a 9 náhradních projektů ve výši 556 
000 Kč dle příloh návrhu č. 56/ZK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení.  
T: 31. 12. 2020 
 
43. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, 
mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Sloučené hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 32/0/0 
Číslo usnesení: 92/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2020, dle 
přílohy č. 1 návrhu č. 57/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci jihočeského 
kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 3 000 000 Kč a 13 
náhradních projektů ve výši 352 000 Kč dle příloh návrhu č. 57/ZK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí dotace; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení.  
T: 31. 12. 2020 
 
44. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1.výzva pro rok 2020 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Sloučené hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 32/0/0 
Číslo usnesení: 93/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokoly z jednání hodnotících komisí při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2020, dle příloh č. 1 a 2 návrhu číslo 67/ZK/20;  
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II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2020, 
v celkové výši 10 000 000 Kč a 21 náhradních projektů v částce 450 000 Kč dle příloh návrhu číslo 
67/ZK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
45. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Sloučené hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 32/0/0 
Číslo usnesení: 94/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokoly z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2020, dle příloh č. 1 a 2 návrhu č. 131/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2020, 
v celkové výši 10 000 000 Kč a náhradní projekty v celkové výši 1 330 000 Kč dle příloh návrhu č. 
131/ZK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
46. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 
2020 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Sloučené hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 32/0/0 
Číslo usnesení: 95/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č.71/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství 
krve, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 700 000 Kč dle příloh návrhu č. 71/ZK/20 a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
 
47. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Sloučené hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 32/0/0 
Číslo usnesení: 96/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
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I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2020 
dle přílohy č. 1 návrhu č. 77/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných 
v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2020 v celkové výši 6 186 715 Kč dle 
příloh návrhu č 77/ZK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
48. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1.výzva 
pro rok 2020 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Sloučené hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 32/0/0 
Číslo usnesení: 97/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z hlasování per rollam hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu 
Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy 
č. 1 návrhu č. 80/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních 
komunikací, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 33 000 000 Kč dle příloh návrhu č. 80/ZK/20 a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
49. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2020 - výběr 
projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Sloučené hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 32/0/0 
Číslo usnesení: 98/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise per rollam při výběru žádostí v rámci Dotačního programu 
Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 113/ZK/20; 
II. schvaluje 
1. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro opatření 3.A Podpora včelařů v rámci Dotačního 
programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 2 návrhu 
č. 113/ZK/20, 
2. poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva 
pro rok 2020, v celkové výši 3 000 000 Kč dle příloh č. 3 až 7 návrhu č. 113/ZK/20 a uzavření 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
50. bod programu 
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Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 
obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Sloučené hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 32/0/0 
Číslo usnesení: 99/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise per rollam při výběru žádostí v rámci Dotačního programu 
Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. 
výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu číslo 116/ZK/20;  
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů 
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 26 797 000 Kč dle 
příloh návrhu číslo 116/ZK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;  
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení.  
T: 31.12.2020 
 
51. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva 
pro rok 2020 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Sloučené hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 32/0/0 
Číslo usnesení: 100/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 
65/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen 
v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 4 000 000 Kč dle příloh návrhu č. 65/ZK/20 
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
52. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v 
roce 2020, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Sloučené hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 32/0/0 
Číslo usnesení: 101/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2020, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy 
č. 1 návrhu č. 157/ZK/20;  
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora 
a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2020, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 
6 000 000 Kč dle příloh návrhu č. 157/ZK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace; 
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III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
53. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1. 
výzva pro rok 2020 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Sloučené hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 32/0/0 
Číslo usnesení: 102/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru projektů v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 
158/ZK/20;  
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území 
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 1 430 239 Kč dle příloh návrhu č. 158/ZK/20 
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
54. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2020 - výběr 
projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Sloučené hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 32/0/0 
Číslo usnesení: 103/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 132/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro 
rok 2020, v celkové výši 1 500 000 Kč, dle příloh návrhu č. 132/ZK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv            
o poskytnutí dotace; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebně k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
55. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 
1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Sloučené hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 32/0/0 
Číslo usnesení: 104/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
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protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 
návrhu č. 115/ZK/20; 
II. schvaluje 
1. navýšení alokace Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy 
vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2020, na výši 36 200 000 Kč, a to o prostředky 
z rezervy kraje OEKO ve výši 3 200 000 Kč, 
2. poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy 
vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 36 200 000 Kč dle příloh návrhu 
č. 115/ZK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
P. Hroch – uvedl, že dle hlasovací tabule nehlasoval, přestože hlasovací zařízení použil (pozn. nežádal 
opakování hlasování); 
 
56. bod programu 
Dotační program Zřizování nových oplocenek - 1. a 2. část žádostí k projednání 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Diskuze: 
Z. Mráz – podpořil body P. Hrocha a sdělil, že body byly schváleny na Výboru pro venkov, zemědělství a 
životní prostředí; 
 
Hlasování č. 35 o přijetí usnesení: 35/0/0 
Číslo usnesení: 105/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
poskytnutí dotace podle pravidel dotačního programu Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek 
žadatelům uvedeným v příloze č. 1 návrhu č. 118/ZK/20 v celkové výši 704 440,- Kč; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích 
k realizaci části I. tohoto usnesení. 
T: 30. 9. 2020 
 
57. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 - 
výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Diskuze: 
P. Kalina – požádal P. Hrocha o rychlejší administrativu; 
 
Hlasování č. 36 o přijetí usnesení: 33/0/0 
Číslo usnesení: 106/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání Krajské výběrové komise Programu obnovy venkova Jihočeského kraje o hodnocení 
žádostí o dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 dle přílohy č. 1 
návrhu č. 103/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 v celkové výši 109 999 000 
Kč dle příloh návrhu č. 103/ZK/20 a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
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58. bod programu 
Peněžitý dar místním akčním skupinám a Krajskému sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Diskuze: 
J. Novák, P. Hroch – oznámili střet zájmů; 
 
Hlasování č. 37 o přijetí usnesení: 39/0/0 
Číslo usnesení: 107/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. poskytnutí peněžitých darů v celkové výši 5 000 000 Kč jednotlivým místním akčním skupinám 
působícím na území Jihočeského kraje a Krajskému sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje: 

MAS VLTAVA, z.s. IČO 26663414 290 000 Kč 

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. IČO 26083426 305 000 Kč 

Místní akční skupina Pomalší o.p.s. IČO 26098296 305 000 Kč 

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s. IČO 26081822 305 000 Kč 

MAS BRÁNA PÍSECKA z.s. IČO 27047792 305 000 Kč 

Místní akční skupina Střední Povltaví z. s. IČO 26998807 305 000 Kč 

MAS Strakonicko, z.s. IČO 26660121 305 000 Kč 

MAS Lužnice, z.s. IČO 26677849 290 000 Kč 

MAS Vodňanská ryba, z. s. IČO 26663996 305 000 Kč 

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. IČO 26080575 290 000 Kč 

MAS Krajina srdce, z. s. IČO 26663503 305 000 Kč 

MAS Rozkvět, z. s. IČO 26658691 290 000 Kč 

MAS Sdružení Růže z. s. IČO 26656906 305 000 Kč 

MAS Česká Kanada o.p.s. IČO 28158717 305 000 Kč 

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. IČO 26075679 305 000 Kč 

MAS Šumavsko, z. s. IČO 26663091 305 000 Kč 

Místní akční skupina Jemnicko, o. p. s. IČO 26943573 10 000 Kč 

Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje IČO 72535369 170 000 Kč 
 
2. uzavření darovacích smluv podle návrhu vzorové darovací smlouvy dle přílohy č. 2 návrhu č. 
143/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části I. usnesení. 
 
59. bod programu 
Zrušení usnesení č. 409/2016/ZK-25 a schválení realizace a financování projektu „Implementace 
soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“ 
Předkladatel: Pavel Hroch 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 38 o přijetí usnesení: 38/0/1 
Číslo usnesení: 108/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. ruší 
usnesení č. 409/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016; 
II. schvaluje 
a) realizaci a financování projektu Jihočeského kraje „Implementace soustavy NATURA 2000 

v Jihočeském kraji – II. etapa“ s celkovými výdaji ve výši 31 181 704,71 Kč včetně DPH, z toho se 
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způsobilými výdaji ve výši 28 254 336,50 Kč včetně DPH, v rámci Operačního programu Životní 
prostředí, prioritní osa 4., specifický cíl 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně 
významných chráněných území (dále též OPŽP), 

b) předfinancování projektu „Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“ 
Jihočeským krajem maximálně do výše 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu, 
tj. 28 254 336,50 Kč včetně DPH, s podmínkou přidělení dotace z OPŽP a s čerpáním na základě 
formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 materiálu č. 102/ZK/20, 

c) financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 2 927 368,21 Kč včetně DPH, s podmínkou 
přidělení dotace z OPŽP a s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
materiálu č. 102/ZK/20; 

III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit úkony nezbytné k realizaci bodu II. tohoto 
usnesení. 
T: 31. 10. 2020 
 
60. bod programu 
Změna usnesení č. 399/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019 realizace projektu „Obnova vybraných 
objektů v areálu kulturní památky Hrad Strakonice“ 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Hlasování č. 39 o přijetí usnesení: 41/0/0 
Číslo usnesení: 109/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. mění 
usnesení č. 399/2019ZK-25 ze dne 12. 12. 2019 ve věci realizace projektu Muzea středního Pootaví 
Strakonice „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ takto:  
1. v části I. „schvaluje“ v bodě I/1. tak, že původní text se nahrazuje textem: „realizaci projektu Muzea 
středního Pootaví „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ specifický cíl SC 
3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva Revitalizace 
vybraných památek II, s celkovými výdaji ve výši 136 529 614,83 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji 
ve výši 120 055 331,00 Kč vč. DPH“,  
2. část I. tohoto usnesení se doplňuje o bod I/4. ve znění: „financování nezpůsobilých výdajů projektu 
z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 16 474 283,83 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP 
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 137/ZK/20“; 
II.  ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
 
61. bod programu 
Darování majetku partnerům projektu 
Předkladatel: Pavel Hroch 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 40 o přijetí usnesení: 45/0/0 
Číslo usnesení: 110/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. darování majetku ve vlastnictví Jihočeského kraje městu Kašperské Hory, IČO 00255645, partnerovi 
projektu „1 000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami“ dle darovací smlouvy - příloha č. 1 
návrhu č. 105/ZK/20, 
2. darování majetku ve vlastnictví Jihočeského kraje městu Vimperk, IČO 00250805, partnerovi projektu 
„1 000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami“ dle darovací smlouvy - příloha č. 2 návrhu č. 
105/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích 
k realizaci části I. tohoto usnesení. 
 
62. bod programu 
Individuální dotace z rozpočtu OKPP - Jihočeské divadlo 



38 

 

Předkladatel: Pavel Hroch 
➢ Bez rozpravy 

 
Hlasování č. 41 o přijetí usnesení: 40/0/0 
Číslo usnesení: 111/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy návrhu č.  135/ZK/20 s příjemcem 
Jihočeské divadlo, příspěvková organizace, Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice, 
IČO 00073482, ve výši 2 mil. Kč na realizaci divadelní sezony Jihočeského divadla v roce 2020; 
II.  ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
I. části usnesení. 
 
63. bod programu 
Individuální dotace - město Český Krumlov 
Předkladatel: Pavel Hroch 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 42 o přijetí usnesení: 40/0/0 
Číslo usnesení: 112/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost města Český Krumlov o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 1 návrhu č. 147/ZK/20; 
II. schvaluje 
1. poskytnutí individuální dotace městu Český Krumlov ve výši 2,3 mil. Kč na projekt „Přímá podpora 
města Český Krumlov na regionální rozvoj v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO pro rok 2020 - Oprava a údržba majetku města, který se nachází se v městské 
památkové rezervaci, v městské památkové zóně nebo je kulturní památkou zapsanou v Ústředním 
seznamu kulturních památek v ČR.“ 
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy podle přílohy č. 2 návrhu č. 147/ZK/20; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. 
T. 31. 12. 2020 
 
64. bod programu 
Cena hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje 
Předkladatel: Pavel Hroch 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 43 o přijetí usnesení: 40/0/0 
Číslo usnesení: 113/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
zápis z jednání komise k výběru držitelů Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj 
lidových tradic Jihočeského kraje v příloze návrhu č. 149/ZK/19; 
II. schvaluje 
udělení Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje 
a uzavření darovací smlouvy s paní Růženou Vincikovou, 383 01 Prachatice; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. 
T. 31. 8. 2020. 
 
65. bod programu 
Informace o schválených změnách evropských projektů k 30. 4. 2020 
Předkladatel: Mgr. Bc. Antonín Krák 

➢ Bez rozpravy 
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Hlasování č. 44 o přijetí usnesení: 39/0/0 
Číslo usnesení: 114/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o provedených změnách evropských projektů uvedených v příloze č. 1 k návrhu č. 142/ZK/20. 
 
66. bod programu 
Digitální technická mapa Jihočeského kraje 
Předkladatel: Mgr. Bc. Antonín Krák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 45 o přijetí usnesení: 41/1/0 
Číslo usnesení: 115/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
1. účinnost zákona č. 47/2020 Sb., který mimo jiné ukládá krajům ČR povinnost v rámci přeneseného 
výkonu státní správy založit a vést nejpozději k datu 30. 6. 2023 digitální technickou mapu pro území 
Jihočeského kraje (DTM kraje) a nutnost zajistit nejpozději od 1. 7. 2023 dlouhodobě provoz DTM kraje, 
2. vyhlášení a parametry Výzvy III programu podpory vysokorychlostního internetu – aktivita „Vznik 
a rozvoj digitálních technických map krajů“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost 2014–2020 (OP PIK). 
 
67. bod programu 
Aktualizace Tarifu IDS JK a Přílohy IDS JK 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 46 o přijetí usnesení: 41/0/0 
Číslo usnesení: 116/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
1. aktualizaci Tarifu Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje s platností od 1. dubna 2020, 
tak jak je uvedeno v příloze 1 návrhu č. 148/ZK/20, 
2. aktualizaci Příloh č. 3 a 4 Tarifu IDS JK s platností od 1. dubna 2020, tak jak je uvedeno v přílohách 2 
a 3 návrhu č. 148/ZK/20, 
3. aktualizaci Přílohy IDS JK smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti 
Jihočeského kraje zaintegrovaných dopravců s platností od 1. dubna 2020, tak jak je uvedeno v příloze 4 
návrhu č. 148/ZK/20. 
 
68. bod programu 
Dotace z rozpočtu České republiky na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro 
dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a 
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 47 o přijetí usnesení: 39/0/0 
Číslo usnesení: 117/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky na ochranné chemické 
prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a 
prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocněníCOVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 uvedenou v příloze č. 1 návrhu č. 112/ZK/20, 
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2. rozdělení dotace z rozpočtu České republiky na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky 
pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a 
rozšíření onemocněníCOVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 jednotlivým dopravcům, 
které bylo schváleno usnesením rady kraje č. 344/2020/RK-94 ze dne 9. 4. 2020, uvedené v příloze č. 2 
návrhu č. 112/ZK/20; 
II. schvaluje 
dotaci z rozpočtu České republiky na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce 
veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocněníCOVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 s plněním nad 200 000,- Kč podle 
přílohy č. 2 návrhu č. 112/ZK/20 dopravcům:  
1. GW BUS a.s., IČO 04356683, ve výši 248 434,- Kč, 
2. ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., IČO 26060451, ve výši 378 640,- Kč, 
3. COMETT PLUS, spol. s r.o., IČO 60071397, ve výši 240 467,- Kč, 
4. Dopravní podnik města České Budějovice a.s., IČO 25166115, ve výši 300 980,- Kč, 
5. České dráhy, a.s., IČO 70994226, ve výši 228 702,- Kč. 
 
69. bod programu 
Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2019 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Diskuze: 
T. Hajdušek – zopakoval otázku, kdy se počítá s představením nového rozpočtového výhledu; 
  
J. Novák – upravený rozpočet bude předložen na červnové zasedání zastupitelstva; je vypočítaná ztráta 
1,1 mld. Kč, sanována bude částka 915 mil. Kč; 
 
P. Kalina – věří, že se najde konsenzus k tomu, aby byl rozpočet r. 2020 – 2021 připraven konsenzuálně 
v rámci celého spektra zastupitelů; 
 
J. Novák – z ekonomického odboru jsou předkládány kvalitní materiály; co se týká příštího rozpočtu věří, 
že otázka vytvoření pracovní skupiny bude akceptována; co se týká budoucího rozpočtu upozornil, že 
škrty budou nezbytné; 
 
Hlasování č. 48 o přijetí usnesení: 43/0/0 
Číslo usnesení: 118/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2019 dle příloh návrhu č. 89/ZK/20. 
 
70. bod programu 
Rozpočtové změny 7/20 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 49 o přijetí usnesení: 40/0/0 
Číslo usnesení: 119/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. schválení rozpočtových opatření č. 1/H – 3/H hejtmankou kraje, 
2. schválení rozpočtových opatření č. 68/R – 89/R na jednání rady kraje dne 5. 3. 2020, 
3. schválení rozpočtových opatření č. 91/R – 107/R na jednání rady kraje dne 19. 3. 2020. 
4. předložení rozpočtových opatření č. 109/R – 123/R na jednání rady kraje dne 9. 4. 2020; 
II. schvaluje 
rozpočtová opatření č. 67/Z, 90/Z a 108/Z; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 67/Z, 
90/Z a 108/Z. 
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71. bod programu 
Rozpočtové změny 10/20 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 49 o přijetí usnesení: 40/0/0 
Číslo usnesení: 120/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. předložení rozpočtových opatření č. 127/R – 153/R na jednání rady kraje dne 30. 4. 2020, 
2. předložení rozpočtových opatření č. 154/R – 163/R na jednání rady kraje dne 7. 5. 2020; 
II. schvaluje 
rozpočtová opatření č. 124/Z – 126/Z; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 124/Z 
– 126/Z. 
 
J. Knot – s odůvodněním požádal zastupitele o možnost vystoupení občana kraje I. Viceny k bodům č. 55 
– 57 programu; 
 
Ing. Ivo Vicena, CSc. – svůj diskusní příspěvek směřoval k velmi špatnému stavu přírody, lesů což je dle 
jeho vyjádření důsledek nejen sucha a výskytu kůrovce, ale i důsledek neschopnosti osob ve vedení 
rezortů a ústředních úřadů; katastrofě se mohlo zabránit; domnívá se, že pod vedením současného 
ministra životního prostředí se stav v přírodě rapidně zhoršil; ovšem i Ministerstvo zemědělství ČR 
odpovídá za stav lesů a do této doby nebylo vyčísleno, jakými opatřeními se má stav lesů, vody v přírodě 
řešit; sdělil, že vedoucí organizací by za tyto výsledky měli odstoupit ze svých funkcí; dnes projednávané 
dotace na oplocenky řeší pouze setinu problému; řešení samotné vyžaduje v Jihočeském kraji nejméně 
400 dělníků, nikoliv však z Ukrajiny či Moldávie; domnívá se, že ani učňovské školství dělnické profese 
nepodporuje, neřeší je; špatně se projevuje i Akademie věd; doporučuje, aby se stavem lesů zabývala 
Asociace krajů a rada kraje; 
 
J. Novák požádal o sloučení důvodových zpráv, diskuse a hlasování k bodům č. 72 a 73 (bez námitek); 
 
72. bod programu 
Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje na rok 2020 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 50 o přijetí usnesení: 34/0/1 
Číslo usnesení: 121/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost Regionální agrární komory Jihočeského kraje o poskytnutí individuální dotace na rok 2020 
dle přílohy č. 1; 
II. schvaluje 
1. rozsah činností vykonávaných Regionální agrární komorou Jihočeského kraje ve veřejném zájmu 

kraje v roce 2020 dle přílohy č. 2, 
2. kalkulaci vyrovnávací platby po vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 3, 
3. poskytnutí dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje (IČO: 26037041) ve výši 

1 900 000 Kč na úhradu ztráty z činností vykonávaných ve veřejném zájmu kraje v roce 2020, 
4. návrh dotační smlouvy ve znění dle přílohy č. 4; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
 
73. bod programu 
Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2020 
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Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 
➢ Bez rozpravy 

 
Sloučené hlasování č. 50 o přijetí usnesení: 34/0/1 
Číslo usnesení: 122/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost Jihočeské hospodářské komory o poskytnutí individuální dotace na rok 2020 dle přílohy č. 1; 
II. schvaluje 
1. rozsah činností vykonávaných Jihočeskou hospodářskou komorou ve veřejném zájmu kraje v roce 

2020 dle přílohy č. 2, 
2. kalkulaci vyrovnávací platby po vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 3, 
3. poskytnutí dotace Jihočeské hospodářské komoře (IČO: 48208248) ve výši 1 600 000 Kč na úhradu 

ztráty z činností vykonávaných ve veřejném zájmu kraje v roce 2020, 
4. návrh dotační smlouvy ve znění dle přílohy č. 4; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
 
74. bod programu 
Poskytnutí individuálních dotací na rok 2020 ostatním subjektům v gesci OEKO 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 51 o přijetí usnesení: 39/0/0 
Číslo usnesení: 123/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
přijetí žádostí o poskytnutí individuálních dotací dle důvodové zprávy; 
II. schvaluje 
1. Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z. s., IČO 47261102, ve výši 330 000 Kč, v režimu de 

minimis, 
2. Jihočeská Silva Nortica, IČO 70659061, ve výši 490 000 Kč, v režimu de minimis, 
3. Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s., IČO 26091089, ve výši 300 000 Kč, v režimu 

de minimis, 
4. Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s., IČO 25154711, ve výši 400 000 Kč, v režimu 

de minimis, 
5. Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje, IČO 71213198, ve výši 380 000 Kč, v režimu 

de minimis. 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
 

Majetkové dispozice 
 
75. bod programu 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Soběslav 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 
 
Diskuze: 
F. Konečný, P. Eybert, T. Bouzek – poukázali na nízkou cenu uvedenou pro účel prodeje pozemku 
určeného k výstavbě logistického centra a hal; 
 
J. Novák – prodej je uvedený za cenu, kterou obdobné pozemky prodává Město Soběslav; dovede si pro 
tento účel představit i jinou cenu; 
 
J. Švec – souhlasí, že cena je nízká; 
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Hlasování č. 52 o přerušení bodu: 36/0/1 
Projednávání bodu přerušeno. 
 
J. Svoboda – otázka je, co znamená přerušení bodu; správně by měl být bod odložen a předložen v jiném 
znění; 
J. Knot – předkladatel může přijít s jiným návrhem na usnesení; 
 
76. bod programu 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Bolechy 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 
 
Diskuze: 
F. Konečný – vyjádřil podporu materiálu; 
 
Hlasování č. 53 o přijetí usnesení: 41/0/0 
Číslo usnesení: 124/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
záměr prodeje pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2216/4 o výměře 403 m2, ostatní plocha, jiná 
plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 212 – 126/2016 ze dne 22. 1. 2020 z pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 2216/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 19 pro obec Vyšší Brod a k. ú. Bolechy za kupní cenu 120 900,- Kč (tj. 300,- Kč/1m2) a 
náklady spojené s prodejem nemovitosti obchodní firmě Occulto, s. r. o., se sídlem Kunětická 2534/2, 
Vinohrady, 120 00 Praha 2; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění záměru prodeje uvedený v části 
I. na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a též na úřední desce obce, do jejíž územní 
působnosti předmětná nemovitostí náleží. 
 
77. bod programu 
Záměr směny nemovitostí v k. ú. Volary 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 54 o přijetí usnesení:39/0/0 
Číslo usnesení: 125/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
záměr směny budovy bez čp, garáž postavené na stavební parcele katastru nemovitostí č. 1410/1 v k. ú. 
Volary včetně stavební parcely katastru nemovitostí č. 1410/1 o výměře 796 m2, zastavěná plocha a 
nádvoří, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 68 pro obec a k. ú. Volary v dosavadním vlastnictví 
Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 5491 o výměře 917 m2, ostatní plocha, 
jiná plocha a č. 5492 o výměře 100 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 
10001 pro obec a k. ú. Volary a díl „a“ o výměře 1786 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 
1806 – 60/2018 ze dne 27. 7. 2018 ze stavební parcely katastru nemovitostí č. 796/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, společný dvůr, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Volary v dosavadním 
vlastnictví Města Volary, IČO 250830, kdy Město Volary uhradí Jihočeskému kraji doplatek kupní ceny ve 
výši 109 100,- Kč, náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj, náklady na 
vyhotovení znaleckého posudku č. 3322/20 ze dne 31. 1. 2020 uhradilo Město Volary, náklady na 
vyhotovení znaleckého posudku č. 922 ze dne 24. 2. 2020 uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený 
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění záměru směny uvedeného 
v části I. na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
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78. bod programu 
Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 
 
Diskuze:  
J. Svoboda – materiál je poměrně obsáhlý; domnívá se, že každá z majetkových změn a akcí by si 
zasloužila vlastní projednání a hlasování; každý z bodů může mít své zastánce i odpůrce; dává v úvahu 
oddělené hlasování každého samostatného bodu; uvedl příklad ze zastupitelstva města, kde je několik 
hodin diskutováno o majetkových věcech mizivé hodnoty; požádal o oddělené hlasování o každém bodu 
zvlášť (1a, 1b..); 
 
J. Švec – na některém z předchozích zastupitelstev došlo k dohodě, že v materiálu budou podrobnější 
mapky; předpokládá, že si každý zastupitel materiál prostudoval; 
 
T. Bouzek – dává v úvahu, zda by nebylo účelné, aby se zájemci zaměřili na konkrétní dispozice; 
 
P. Eybert – jsou dvě kategorie prodejů (prodej Jihočeského kraje městu nebo obci, nebo prodej konkrétní 
osobě); v prvním případě navrhuje jedno hlasování a u prodeje konkrétním osobám hlasovat samostatně; 
 
J. Bartošek – logické by bylo diskutovat o částech, kde je problém, kde jsou nejasné otázky; 
 
F. Konečný – není si jistý, kdo ze zastupitelů majetkové dispozice studoval podrobně - v materiálu chybí 
mapky, jde o 38 položek, na závěr materiálu je uvedeno pouze 5 mapek; pokud by proběhlo oddělené 
hlasování po bodech, nikdo z pracovníků odboru zde nemá mapky; dává na zvážení odložení bodů 
týkajících se majetkoprávních vypořádání; 
 
T.  Hajdušek – předchozí diskusi chápe tak, že zde chybí potřebné doklady pro zodpovědné rozhodnutí 
(je řada případů trestního stíhání zastupitelů); podal návrh na přerušení bodu s tím, že vyzývá 
předkladatele o doplnění podkladů s dostatečným předstihem; 
 
J. Knot – souhlasí s přerušením bodu; 
 
J. Švec – upozornil, že došlo k dohodě na principu předkládání uvedených materiálů; tímto postupem 
ovšem předjímáme, že zde není důvěra v orgány (město, obec, SÚS, ODSH), které v materiálu předložily 
vyjádření; na druhou stranu nemá problém projednávání materiálu přerušit, z 90% jde však o jasné 
záležitosti;   
 
J. Bartošek – vzhledem k rozsahu materiálu požádal před jednáním zastupitelstva uspořádat seminář pro 
zastupitele s vysvětlením materiálu;  
 
P. Kalina – uvedl srovnání s majetkovým bodem č. 80 zpracovávaným OHMS, jehož součástí je výpis 
katastru nemovitostí, fotka, mapka z katastru; u soukromých a právnických osob by měl být materiál 
zpracován obdobně; 
 
F. Konečný – ve svém předchozím vystoupení uvedl, že v materiálu chybí podklady, nikoliv, že je materiál 
špatně zpracovaný a směrem k J. Bartoškovi sdělil poznámku týkající se poslanecké imunity; 
s odůvodněním uvedl, že k uvedenému bodu nepotřebuje seminář, ke schválení hromadného materiálu 
požaduje všechny potřebné podklady; 
 
J. Zahradník – materiály zde byly vždy předkládány v uvedené podobě a nedomnívá se, že by byl 
materiál komplikovaný; nesouhlasí s přerušením bodu, k odboru dopravy krajského úřadu má důvěru; 
zastupitelé by měli postupovat selektivně a k případným nedůvěryhodným bodům si vyžádat podrobnosti; 
důrazně odmítl vyslovování obav z možného trestního stíhání; 
 
J. Svoboda – není problém záležitost odhlasovat v rámci jednoho materiálu, ovšem nejsou zde kompletní 
informace pro rozhodnutí (chybí mapky); přerušení bodu navrhl T. Hajdušek; 
 
T. Hajdušek – stahuje návrh na přerušení bodu jednání; jedná se o záměr prodeje, jde o procesní krok při 
přípravě možného budoucího prodeje;  
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F. Konečný – po stažení návrhu T. Hajduška zde platí návrh J. Svobody na oddělené hlasování; 
poznámku k trestní zodpovědnosti zastupitelů podal T. Hajdušek; materiály T. Bouzka na radě a 
zastupitelstvu města obsahují podklady k lepší orientaci, mapky jsou vždy přiloženy; jde zde o princip 
jako takový; 
 
J. Svoboda – bere návrh na oddělené hlasování zpět; další předložení konkrétního materiálu týkajícího se 
prodeje, musí tento obsahovat veškeré potřebné náležitosti (chybí mapky, ze kterých je patrné, kde se 
pozemky nachází, popis katastrálního území….); 
 
T. Bouzek – upozornil, že zastupitelé by měli být pozorní již u prvního kroku, tj. vyhlášení záměru; 
 
J. Knot – materiál bude odsouhlasen v rámci jednoho hlasování (bez námitek); 
 
Hlasování č. 55 o přijetí usnesení: 36/0/6 
Číslo usnesení: 126/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 

I. schvaluje 
1. záměr prodeje 
a) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 549/15 o výměře 60 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,  
b) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1784/2 o výměře 24 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 320 – 27/2019 ze dne 24. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1784, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 626 pro obec Kájov a k. 
ú. Novosedly u Kájova nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem a náklady spojené s prodejem 
nemovitosti,  
2. záměr darování 
a) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3368/60 o výměře 25 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
a č. 3368/61 o výměře 523 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě 
geometrického plánu č. 1608 – 75/2019 ze dne 13. 8. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
3368/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Zliv a k. ú. Zliv u 
Českých Budějovic a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3380/35 o výměře 104 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace a č. 3380/36 o výměře 2071 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělených na základě geometrického plánu č. 1608 – 75/2019 ze dne 13. 8. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 3380/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro 
obec Zliv a k. ú. Zliv u Českých Budějovic Městu Zliv, IČO 245721, kdy náklady na vyhotovení 
geometrického plánu uhradilo Město Zliv v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Zliv a za podmínky, že obdarovaná 
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by 
obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen 
převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu, 
b) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1000/20 o výměře 26 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 127 pro obec Větřní a k. ú. Záhoří u Větřní Městu Větřní, IČO 
246182, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 
Město Větřní a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu 
jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této 
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech 
měsíců ode dne převodu, 
c) 
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stavby domovní čistírny odpadních vod včetně všech jejích součástí a příslušenství a včetně 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 140/9 o výměře 593 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 
140/14 o výměře 36 m2, zastavěná plocha a nádvoří, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 80 pro obec 
a k. ú. Nová Pec Obci Nová Pec, IČO 250619, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Nová Pec a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje 
využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl 
nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny 
zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu, 
d) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1736/2 o výměře 339 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, č. 1736/3 o výměře 621 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1736/4 o výměře 456 
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 3063 – 1/2020 ze 
dne 6. 2. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1736, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 3903 pro obec a k. ú. Vodňany Městu Vodňany, IČO 251984, 
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město Vodňany v rámci své investiční akce, 
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Vodňany 
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné 
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy 
úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců 
ode dne převodu, 
e) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 314/8 o výměře 74 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
a č. 314/2 o výměře 8687 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 92 pro 
obec Tábor a k. ú. Hlinice Městu Tábor, IČO 253014, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Tábor, 
f) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2638/2 o výměře 136 m2, ostatní plocha, zeleň, č. 2638/3 
o výměře 54 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2638/4 o výměře 90 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, č. 2638/5 o výměře 12 m2, ostatní plocha, zeleň, č. 2638/6 o výměře 1 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 2614 – 11/2020 ze dne 3. 3. 2020 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2638, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 60 pro obec a k. ú. Vimperk a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2642/11 o výměře 
441 m2, ostatní plocha, zeleň, č. 2642/12 o výměře 39 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2642/13 
o výměře 80 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2642/14 o výměře 35 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, č. 2642/15 o výměře 39 m2, ostatní plocha, zeleň, č. 2642/16 o výměře 23 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, č. 2642/17 o výměře 98 m2, ostatní plocha, zeleň, č. 2642/18 o výměře 74 
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2642/19 o výměře 163 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
a č. 2642/20 o výměře 81 m2, ostatní plocha, zeleň, oddělených na základě geometrického plánu č. 2614 
– 11/2020 ze dne 3. 3. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2642/1, ostatní plocha, silnice, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 60 pro obec a k. ú. Vimperk Městu Vimperk, IČO 250805, kdy náklady 
na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce, poplatek spojený 
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Vimperk a za podmínky, 
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a 
v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí 
osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne 
převodu, 
g) 
stavby silnice III/00419 v délce 140 m ve staničení od km 1,824 do km 1,964 v k. ú. Myslín včetně 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1418/1 o výměře 1476 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 164 – 16/2020 ze dne 18. 2. 2020 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1418, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 360 pro obec a k. ú. Myslín Obci Myslín, IČO 583979, kdy náklady na vyhotovení 
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí Obec Myslín a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít 
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předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti 
do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné 
v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu, 
h) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3116/7 o výměře 264 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 1467 – 11/2015 ze dne 19. 10. 2015 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 3116/5, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 664 pro obec a k. ú. 
Netolice ČR - Povodí Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, 
IČO 70889953, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci 
své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
uhradí ČR - Povodí Vltavy, s. p., 
i) 
dílu „a“ o výměře 746 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 194 – 8/2015 ze dne 2. 2. 2015 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3233, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 49 pro obec Rožmberk nad Vltavou a k. ú. Horní Jílovice ČR - Povodí Vltavy, s. p., se 
sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 70889953, kdy náklady na vyhotovení 
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí ČR - Povodí Vltavy, s. p., 
j) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3250/15 o výměře 128 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 984 – 240/2012 ze dne 28. 11. 2012 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 3250/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2041 pro obec 
Jindřichův Hradec a k. ú. Otín u Jindřichova Hradce ČR - Povodí Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 
3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 70889953, kdy ČR Povodí Vltavy, s. p. zřídí bezúplatně ve 
prospěch Jihočeského kraje služebnost spočívající v právu umístění stavby mostu ev. č. 164 – 001 a 
přístupu oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob za účelem provozování a 
v případě poruchy provádění údržby, opravy, kontroly a demontáže stavby mostu na pozemkové parcele 
katastru nemovitostí č. 3250/15 v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce, náklady na vyhotovení geometrického 
plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí ČR - Povodí Vltavy, s. p., 
k) 
části stavby silnice III/02022 v délce 24 m v km 0,926 – 0,950 v k. ú. Pamětice u Drhovle Obci Drhovle, 
IČO 249645, za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu 
jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této 
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech 
měsíců ode dne převodu, 
l) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2779/9 o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 586 – 830/2019 ze dne 10. 12. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 2779/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 235 
pro obec České Budějovice a k. ú. Třebotovice, ČR – Lesům České republiky, s. p., se sídlem 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 5008 Hradec Králové, IČO 42196451, kdy náklady 
na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce a poplatek spojený 
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí ČR – Lesy České republiky, s. p., 
3. záměr vzájemného darování 
a) 
dílu „q“ o výměře 17 m2, dílu „p“ o výměře 75 m2, dílu „r“ o výměře 24 m2, dílu „h“ o výměře 9 m2, dílu „j“ 
o výměře 20 m2, dílu „c“ o výměře 51 m2 a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 571/2 o výměře 
89 m2, ostatní plocha, zeleň a č. 571/3 o výměře 9 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě 
geometrického plánu č. 417 – 1196/2018 ze dne 21. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 571, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 78 pro obec a k. ú. Ratibořské 
Hory v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „n“ o výměře 25 m2, oddělený na základě 
geometrického plánu č. 417 – 1196/2018 ze dne 21. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
166/11, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Ratibořské Hory, díl 
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„m“ o výměře 27 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 417 – 1196/2018 ze dne 21. 9. 2019 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 443/31, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Ratibořské Hory, díl „l“ o výměře 129 m2, oddělený na základě 
geometrického plánu č. 417 – 1196/2018 ze dne 21. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
445/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. 
Ratibořské Hory, díl „g“ o výměře 23 m2 a díl „i“ o výměře 1 m2, oddělené na základě geometrického 
plánu č. 417 – 1196/2018 ze dne 21. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 568, trvalý 
travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Ratibořské Hory a díl „b“ o výměře 27 
m2 a díl „d“ o výměře 2 m2, oddělené na základě geometrického plánu č. 417 – 1196/2018 ze dne 21. 9. 
2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 573, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Ratibořské Hory v dosavadním vlastnictví Obce Ratibořské Hory, 
IČO 252794, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Ratibořské Hory v rámci své 
investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 
obě smluvní strany solidárně a za podmínky, že Jihočeský kraj zřídí bezúplatně ve prospěch Obce 
Ratibořské Hory služebnost spočívající v právu umístění stavby propustku do pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 571/1 v k. ú. Ratibořské Hory v rozsahu dle geometrického plánu č. 417 – 
1196/2018 ze dne 21. 9. 2019 a v právu přístupu a vjezdu za účelem údržby a oprav tohoto propustku,  
b) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2161/17 o výměře 5 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělné na základě geometrického plánu č. 1818 – 457/2019 ze dne 18. 9. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 2161/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1439 
pro obec a k. ú. Křemže a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2161/18 o výměře 841 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, oddělné na základě geometrického plánu č. 1841 – 457/2019 ze dne 11. 2. 
2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2161/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 1439 pro obec a k. ú. Křemže v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „b“ o 
výměře 1 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 1818 – 457/2019 ze dne 18. 9. 2019 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 29/2, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Křemže, díl „c“ o výměře 50 m2, oddělený na základě 
geometrického plánu č. 1818 – 457/2019 ze dne 18. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
30/2, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. 
Křemže, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 40/5 o výměře 27 m2, ostatní plocha, silnice, 
oddělenou na základě geometrického plánu č. 1818 – 457/2019 ze dne 18. 9. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 40, zastavěná plocha a nádvoří, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 
pro obec a k. ú. Křemže a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 2161/19 o výměře 1 m2, ostatní 
plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1841 – 457/2019 ze dne 11. 2. 2020 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2161/7, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Křemže v dosavadním vlastnictví Městyse Křemže, IČO 245950, 
kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce a 
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní 
strany solidárně, 
c) 
dílů „m + o“ o výměře 98 m2 a dílu „i“ o výměře 7 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 716 
– 1099/2018 ze dne 29. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 743/2, ostatní plocha, 
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 120 pro obec a k. ú. Dubné, pozemkových parcel 
katastru nemovitostí č. 718/6 o výměře 33 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 718/7 o výměře 79 
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, dílu „a“ o výměře 173 m2 a dílu „c“ o výměře 46 m2, oddělených 
na základě geometrického plánu č. 706 – 5/2019 ze dne 9. 2. 2019 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 718/5, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 120 pro obec a k. ú. 
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Dubné, dílu „b“ o výměře 5 m2, dílu „e“ o výměře 414 m2, dílu „i“ o výměře 60 m2, dílu „n“ o výměře 69 m2 
a dílu „s“ o výměře 45 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 549 – 48/2019 ze dne 30. 7. 
2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 887/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 120 pro obec Dubné a k. ú. Křenovice u Dubného v dosavadním vlastnictví 
Jihočeského kraje za díl „f“ o výměře 4 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 716 – 1099/2018 
ze dne 29. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 641/16, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dubné, díl „e“ o výměře 1 m2, 
oddělený na základě geometrického plánu č. 716 – 1099/2018 ze dne 29. 7. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 743/5, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro 
obec a k. ú. Dubné, díl „n“ o výměře 0,22 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 716 – 
1099/2018 ze dne 29. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 743/5, ostatní plocha, silnice, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dubné, díl „c“ o výměře 52 m2, oddělený na 
základě geometrického plánu č. 716 – 1099/2018 ze dne 29. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 641/23, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. 
Dubné, díl „a“ o výměře 73 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 716 – 1099/2018 ze dne 29. 
7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1158, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dubné, díl „d“ o výměře 96 m2, oddělený základě 
geometrického plánu č. 549 – 48/2019 ze dne 30. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
887/7, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Dubné a k. ú. 
Křenovice u Dubného a díl „v“ o výměře 2276 m2, oddělený základě geometrického plánu č. 549 – 
48/2019 ze dne 30. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 896/9, ostatní plocha, silnice, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Dubné a k. ú. Křenovice u Dubného v dosavadním 
vlastnictví Obce Dubné, IČO 244856, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradila Obec 
Dubné v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
d) 
dílu „a“ o výměře 1 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 3739 – 10/2020 ze dne 12. 2. 
2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 12/11, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 4252 pro obec a k. ú. Veselí nad Lužnicí, dílu „b“ o výměře 42 m2, dílu „g“ o výměře 106 m2, 
dílu „d“ o výměře 2 m2, dílu „e“ o výměře 4 m2 a dílu „f“ o výměře 1 m2, oddělených základě 
geometrického plánu č. 3739 – 10/2020 ze dne 12. 2. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
12/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4252 pro obec a k. ú. Veselí nad Lužnicí 
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „c“ o výměře 1 m2, oddělený na základě geometrického 
plánu č. 3739 – 10/2020 ze dne 12. 2. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 12/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Veselí nad Lužnicí a 
díl „h“ o výměře 39 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 3739 – 10/2020 ze dne 12. 2. 2020 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 12/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Veselí nad Lužnicí v dosavadním vlastnictví Města Veselí nad 
Lužnicí, IČO 253081, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město Veselí nad Lužnicí 
v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
e) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 831/4 o výměře 66 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
č. 831/5 o výměře 27 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 831/6 o výměře 257 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, č. 831/7 o výměře 77 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 831/8 o výměře 151 
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 831/9 o výměře 143 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 
831/10 o výměře 96 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 831/11 o výměře 301 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, č. 831/12 o výměře 102 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na 
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základě geometrického plánu č. 152 – 123/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 831/1, 
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 36 pro obec Budkov a k. ú. Budkov u Husince a 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 843/3 o výměře 112 m2, ostatní plocha, neplodná půda, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 153 – 9/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
843/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 36 pro obec Budkov a k. ú. Budkov u 
Husince v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 148/1 
o výměře 63 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 844/28 o výměře 20 m2, ostatní plocha, silnice, 
která jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Budkov a k. ú. Budkov u Husince, pozemkovou parcelu 
katastru nemovitostí č. 654/5 o výměře 91 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě 
geometrického plánu č. 152 – 123/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 654/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Budkov a k. ú. Budkov 
u Husince, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 701/2 o výměře 185 m2, ostatní plocha, silnice, 
oddělenou na základě geometrického plánu č. 152 – 123/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 701, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Budkov a k. 
ú. Budkov u Husince a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 52/8 o výměře 17 m2, ostatní plocha, 
silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 153 – 9/2020 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 52/7, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Budkov a k. 
ú. Budkov u Husince v dosavadním vlastnictví Obce Budkov, IČO 583332, kdy náklady na vyhotovení 
geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
f) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 412/9 o výměře 118 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
a dílu „c“ o výměře 6 m2, oddělených oddělené na základě geometrického plánu č. 213 – 21/2020 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 412/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 171 pro obec Mladá Vožice a k. ú. Blanice u Mladé Vožice v dosavadním vlastnictví 
Jihočeského kraje za díl „b“ o výměře 67 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 213 – 21/2020 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 392/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 10001 pro obec Mladá Vožice a k. ú. Blanice u Mladé Vožice v dosavadním vlastnictví 
Města Mladá Vožice, IČO 252557, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj 
a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní 
strany solidárně, 
g) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 860/2 o výměře 129 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, 
č. 868 o výměře 80 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 876 o výměře 136 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 77 pro obec Vacov a k. ú. Nespice v dosavadním vlastnictví 
Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 826/3 o výměře 1029 m2, ostatní 
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Vacov a k. ú. Nespice 
v dosavadním vlastnictví Obce Vacov, IČO 250783, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
h) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1141/34 o výměře 10 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 40 pro obec Drhovle a k. ú. Pamětice u Drhovle, dílu „c“ o výměře 33 m2 
a dílu „e“ o výměře 6 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 403 – 18/2020 ze dne 16. 3. 
2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1129/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 40 pro obec Drhovle a k. ú. Pamětice u Drhovle v dosavadním vlastnictví Jihočeského 
kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1141/29 o výměře 614 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Drhovle a k. ú. Pamětice u Drhovle, č. 1141/36 
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o výměře 92 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 403 – 18/2020 ze 
dne 16. 3. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1141/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Drhovle a k. ú. Pamětice u Drhovle, díl „b“ o výměře 32 m2, 
oddělený na základě geometrického plánu č. 403 – 18/2020 ze dne 16. 3. 2020 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 1129/27, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro 
obec Drhovle a k. ú. Pamětice u Drhovle a č. 1141/16 o výměře 188 m2, ostatní plocha, silnice, 
oddělenou na základě geometrického plánu č. 403 – 18/2020 ze dne 16. 3. 2020 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 1141/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro 
obec Drhovle a k. ú. Pamětice u Drhovle v dosavadním vlastnictví Obce Drhovle, IČO 249645, 
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
i) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2779/6 o výměře 228 m2, ostatní plocha, silnice a č. 2779/8 
o výměře 15 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 586 – 830/2019 
ze dne 10. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2779/1, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 235 pro obec České Budějovice a k. ú. Třebotovice v dosavadním 
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 2779/7 o výměře 4 m2, 
ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 586 – 830/2019 ze dne 10. 12. 
2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2779/4, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 1 pro obec České Budějovice a k. ú. Třebotovice v dosavadním vlastnictví 
Statutárního města České Budějovice, IČO 244732, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu 
uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
j) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3123/3 o výměře 82 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
č. 3123/4 o výměře 52 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 3123/5 o výměře 375 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, č. 3123/6 o výměře 345 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3123/7 o výměře 58 m2, 
ostatní plocha, zeleň, č. 3123/9 o výměře 132 m2, ostatní plocha, zeleň, č. 3123/10 o výměře 60 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3151/4 o výměře 284 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 
3151/5 o výměře 225 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3151/6 o výměře 263 m2, ostatní plocha, 
zeleň, č. 3151/7 o výměře 67 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3151/8 o výměře 41 m2, ostatní 
plocha, jiná plocha, č. 3151/9 o výměře 42 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3151/10 o výměře 
336 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3151/11 o výměře 58 m2, ostatní plocha, zeleň, č. 3151/12 
o výměře 420 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3151/13 o výměře 489 m2, ostatní plocha, zeleň, 
č. 3152/18 o výměře 35 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 3152/19 o výměře 23 m2, ostatní plocha, zeleň, 
č. 3152/20 o výměře 405 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3152/25 o výměře 125 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, č. 3152/28 o výměře 14 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 3296/18 o 
výměře 149 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 982 pro obec a k. 
ú. Planá nad Lužnicí v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 3152/11 o výměře 83 m2, ostatní plocha, silnice a č. 3152/17 o výměře 34 m2, ostatní 
plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Planá nad Lužnicí v dosavadním 
vlastnictví Města Planá nad Lužnicí, IČO 252654, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
k) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1480/256 o výměře 13 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, č. 1989/2 o výměře 17 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2031/3 o výměře 78 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, č. 2070/3 o výměře 29 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2101/2 o výměře 313 m2, ostatní 
plocha, manipulační plocha, č. 2101/3 o výměře 20 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2101/4 o výměře 58 m2, 
ostatní plocha, silnice, č. 2101/5 o výměře 47 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2101/6 o výměře 200 m2, 
ostatní plocha, silnice, č. 2103 o výměře 761 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 47 pro obec a k. ú. Bechyně, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1990/23 o výměře 6 
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 1740 – 38/2020 
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z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1990/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 47 pro obec a k. ú. Bechyně a dílu „d“ o výměře 13 m2, odděleného na základě 
geometrického plánu č. 1740 – 38/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1990/13, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 47 pro obec a k. ú. Bechyně v dosavadním 
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1990/8 o výměře 448 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1990/9 o výměře 27 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 
1990/10 o výměře 1120 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1990/11 o výměře 69 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, č. 2069 o výměře 9149 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2032/1 o výměře 7220 
m2, ostatní plocha, silnice, č. 2032/7 o výměře 104 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2032/6 o výměře 509 m2, 
ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Bechyně, díl „a“ o výměře 64 
m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 1740 – 38/2020 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1990/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a 
k. ú. Bechyně, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1990/3 o výměře 2349 m2, ostatní plocha, 
silnice a č. 1990/22 o výměře 3100 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu 
č. 1679 – 95/2017 ze dne 18. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1990/3, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Bechyně, díl „a“ o 
výměře 16505 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 1678 – 94/2017 ze dne 24. 10. 2017 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1990/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Bechyně, díl „e“ o výměře 23 m2, oddělený na základě 
geometrického plánu č. 1678 – 94/2017 ze dne 24. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 2032/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Bechyně, 
díl „f“ o výměře 87 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 1678 – 94/2017 ze dne 24. 10. 2017 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 867/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Bechyně a díl „g“ o výměře 109 m2, oddělený na základě 
geometrického plánu č. 1678 – 94/2017 ze dne 24. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
2062, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Bechyně 
v dosavadním vlastnictví Města Bechyně, IČO 252069, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů 
uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
uhradí obě smluvní strany solidárně, 
4. záměr směny 
a) 
dílů „e + f + g“ o výměře 2 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 1841 – 457/2019 ze dne 
11. 2. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2161/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 1439 pro obec a k. ú. Křemže v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díly 
„h + i + k“ o výměře 2 m2, oddělené na základě geometrického plánu č. 1841 – 457/2019 ze dne 11. 2. 
2020 ze stavební parcely katastru nemovitostí č. 37, zastavěná plocha a nádvoří, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 439 pro obec a k. ú. Křemže v dosavadním vlastnictví ******,  bez doplatku kupní ceny, 
náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí Jihočeský kraj, 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, 
b) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 812/1 o výměře 62 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
a č. 812/10 o výměře 18 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60 
pro obec Vimperk a k. ú. Výškovice u Vimperka v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za 
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 409/4 o výměře 310 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1924 pro obec Vimperk a k. ú. Výškovice u Vimperka a pozemkovou 
parcelu katastru nemovitostí č. 409/12 o výměře 68 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě 
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geometrického plánu č. 256 – 13/2020 ze dne 10. 2. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
409/3, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1924 pro obec Vimperk a k. ú. 
Výškovice u Vimperka v dosavadním vlastnictví ******, kdy Jihočeský kraj uhradí ****** doplatek kupní 
ceny ve výši 22 528,80 Kč, náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí obě smluvní strany 
solidárně, 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. 549/14 o výměře 121 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 129 pro obec Opařany a k. ú. Skrýchov u Opařan v dosavadním vlastnictví 
Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 579 o výměře 8 m2, ostatní plocha, 
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 44 pro obec Opařany a k. ú. Skrýchov u Opařan v dosavadním 
podílovém spoluvlastnictví ****** (ideální 1/2) a ****** (ideální 1/2), kdy ****** a ****** uhradí Jihočeskému 
kraji doplatek kupní ceny ve výši 1 446,40 Kč, náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí obě 
smluvní strany solidárně 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. 1138/2 o výměře 2 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 455 – 7/2020 ze dne 17. 1. 2020 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1138, vodní plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Rožmberk 
nad Vltavou od Města Rožmberk nad Vltavou, IČO 246115, 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 Jihočeský kraj, 
b) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1488/3 o výměře 22 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 247 – 767/2014 ze dne 2. 12. 2014 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1488/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 
10001 pro obec Vyšší Brod a k. ú. Herbertov od Města Vyšší Brod, IČO 246191, 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 Jihočeský kraj, 
c) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 265/51 o výměře 50 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2316/39 
o výměře 366 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 2136/40 o výměře 130 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. Týn nad Vltavou od 
Města Týn nad Vltavou, IČO 245585, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj, 
d) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 5750/1 o výměře 7517 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 5828 – 22/2020 ze dne 5. 3. 2020 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 5750/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Tábor od 
Města Tábor, IČO 253014, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj 
a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj, 
e) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2633/13 o výměře 411 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 2614 – 11/2020 ze dne 20. 2. 2020 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 2633/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2363 pro obec a k. ú. 
Vimperk od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, 
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce 
a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj, 
f) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1075/10 o výměře 10 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 124 – 34/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1075/5, 
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ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Zahorčice a k. ú. Zahorčice 
u Volyně od Obce Zahorčice, IČO 667951, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil 
Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 
Jihočeský kraj, 
6. bezúplatný převod 
a) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 777/21 o výměře 176 m2, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Lom, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4274/14 o 
výměře 2661 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 5178 – 6/2020 ze 
dne 27. 1. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4274/14, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Jindřichův Hradec, pozemkových parcel katastru 
nemovitostí č. 803/20 o výměře 214 m2, ostatní plocha, silnice, č. 814/26 o výměře 4330 m2, ostatní 
plocha, silnice, č. 814/35 o výměře 19 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Bednáreček, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 803/22 o 
výměře 335 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 277 – 41/2020 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 803/22, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Bednáreček, ideální 1/2 pozemkových parcel katastru 
nemovitostí č. 803/16 o výměře 355 m2, ostatní plocha, silnice a č. 80326 o výměře 97 m2, ostatní plocha, 
silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův 
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 194 pro obec a k. ú. Bednáreček, pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 1052/4 o výměře 30 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě 
geometrického plánu č. 124 – 34/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1052/3, ostatní 
plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Zahorčice a k. ú. Zahorčice u 
Volyně pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 939/141 o výměře 92 m2, ostatní plocha, silnice, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 2445 – 5/2020 ze dne 26. 2. 2020 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 939/66, 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 a k. ú. Litvínovice  z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví Jihočeského kraje, 
b) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2294/8 o výměře 308 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2294/10 
o výměře 236 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2294/13 o výměře 260 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2294/17 
o výměře 129 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2294/18 o výměře 421 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2294/19 
o výměře 101 m2, ostatní plocha, silnice a č. 2294/107 o výměře 263 m2, ostatní plocha, silnice, které 
jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec a k. ú. Dolní Třebonín 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. 20/3 o výměře 12 m2, lesní pozemek, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 10 pro obec Vyšší Brod a k. ú. Herbertov, pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 3021/3 o výměře 8295 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 5 pro obec a k. ú. Sepekov, 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 818/5 o výměře 18 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 152 – 123/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 818/2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 32 pro obec Budkov a k. ú. Budkov 
u Husince, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 380/2 o výměře 171 m2, ostatní plocha, silnice, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 420 – 125/2019 ze dne 5. 2. 2020 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 380, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 5 pro obec a k. ú. 
Hospříz, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 382/2 o výměře 400 m2, ostatní plocha, silnice, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 420 – 125/2019 ze dne 5. 2. 2020 z pozemkové parcely 
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katastru nemovitostí č. 382/1, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 5 pro obec a k. ú. 
Hospříz, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 248/15 o výměře 17 m2, ostatní plocha, silnice, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 586 – 830/2019 ze dne 10. 12. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 248/1, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3 pro obec České 
Budějovice a k. ú. Třebotovice z vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové 5008 Hradec Králové, IČO 42196451, do vlastnictví Jihočeského kraje, 
d) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3095/9 o výměře 189 m2, vodní plocha, tok přirozený, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 1467 – 11/2015 ze dne 19. 10. 2015 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 3095/5, vodní plocha, tok přirozený, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1496 pro 
obec a k. ú. Netolice z vlastnictví ČR - Povodí Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 
00 Praha 5, IČO 70889953,  
e) 
dílu „b“ o výměře 253 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 194 – 8/2015 ze dne 2. 2. 2015 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3232/1, vodní plocha, tok přirozený, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 49 pro obec Rožmberk nad Vltavou a k. ú. Horní Jílovice z vlastnictví ČR - Povodí 
Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 70889953, 
7. změnu 
usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 38/2020/ZK – 26 ze dne 20. 2. 2020, kdy se text v části 
I. 3. j) ruší a nahrazuje textem „vzájemné darování pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2740/33 o 
výměře 109 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2740/34 o výměře 427 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2740/51 o 
výměře 233 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2745/2 o výměře 374 m2, ostatní plocha, silnice, č. 
2745/3 o výměře 29 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2745/4 o výměře 202 m2, ostatní plocha, silnice, č. 
2745/5 o výměře 204 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2745/9 o výměře 11 m2, ostatní plocha, silnice, č. 
2745/10 o výměře 13 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2745/11 o výměře 12 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, č. 2745/13 o výměře 26 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2745/14 o výměře 38 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2745/15 o výměře 531 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 
2745/16 o výměře 312 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2746/3 o výměře 242 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, č. 2762/119 o výměře 881 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 
2766/8o výměře 107 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 
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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. ú. Sedlíkovice u 
Dolního Bukovska, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1596/8 o výměře 5 m2, ostatní plocha, 
silnice a č. 1596/31 o výměře 118 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 
pro obec Dolní Bukovsko a k. ú. Bzí u Dolního Bukovska, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
1047/1 o výměře 114 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1047/2 o výměře 20 m2, ostatní plocha, silnice, které 
jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Dolní Bukovsko a k. ú. Popovice u Dolního 
Bukovska, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1169/1 o výměře 148 m2, ostatní plocha, silnice,  č. 
1169/2 o výměře 190 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1169/5 o výměře 511 m2, ostatní plocha, silnice a č. 
1169/28 o výměře 1178 m2, ostatní plocha, silnice,  které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro 
obec Dolní Bukovsko a k. ú. Pelejovice a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1276/1 o výměře 59 
m2, ostatní plocha, silnice a č. 1288/1 o výměře 81 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 1 pro obec Dolní Bukovsko a k. ú. Horní Bukovsko v dosavadním vlastnictví Městyse 
Dolní Bukovsko, IČO 244791, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně; 
II. předává k hospodaření 
předmět daru a bezúplatného převodu uvedený v části I. 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 I. 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. 
 
79. bod programu 
Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 
 
Diskuze: 
P. Pavel – v době, kdy byl členem rady a měl v gesci majetkové záležitosti, bylo provedeno cca 1600 
majetkových přesunů; jde o práci pro kraj na několik let; 
 
J. Bartošek – upozornil, že příprava materiálu pro zastupitele včetně mapek bude velmi časově náročná; 
 
Hlasování č. 56 o přijetí usnesení: 34/0/4 
Číslo usnesení: 127/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I .schvaluje 
1. prodej 
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 
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na listu vlastnictví č. 129 pro obec Opařany a k. ú. Skrýchov u Opařan za kupní cenu 2 500,- Kč a 
náklady spojené s prodejem nemovitosti ******,  
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 za kupní cenu 11 000,- Kč a 
náklady spojené s prodejem nemovitosti ******, 
c) 
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 za kupní cenu 57 420,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti 
******,  
2. 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 
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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 
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) 
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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 
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. vzájemné 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. 
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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 
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 
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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 
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 
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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, 
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, 
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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 
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.  směnu 
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 ******, ****** a *******, náklady na vyhotovení 
znaleckého posudku uhradí obě smluvní strany solidárně 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. a 4. 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. a 4. usnesení jako předmět prodeje, darování, 
vzájemného darování a směny v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje. 
 
80. bod programu 
Záměr darování části pozemku městu Horní Planá 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
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Hlasování č. 57 o přijetí usnesení: 37/0/0 
Číslo usnesení: 128/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
záměr darování nemovitosti v k. ú. Horní Planá a to: pozemku parcely KN č. 791/43 o výměře 823 m2 
oddělené z pozemku parcely KN č. 791/2 dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2631-195/2019 
z vlastnictví Jihočeského kraje do vlastnictví města Horní Planá, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá, 
IČO 00245895; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 
1. zveřejnit záměr darování na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty, 
2. po splnění části II. 1. usnesení předložit návrh k projednání darování v orgánech kraje. 
 
81. bod programu 
Záměr darování pozemků městu Týn nad Vltavou 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 58 o přijetí usnesení: 38/0/0 
Číslo usnesení: 129/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
záměr darování pozemku pozemkové parcely KN č. 269/3 a pozemku pozemkové parcely KN č. 2931 
v k. ú. Týn nad Vltavou, do vlastnictví města Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, Týn nad Vltavou, 
IČO 00245585; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 
1. zveřejnit záměr darování dle části I. na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,  
2. po zveřejnění připravit návrh na darování nemovitostí dle části I. k projednání v orgánech kraje. 
 
82. bod programu 
Koupě nemovitostí v k. ú. Prachatice od ČR-ÚZSVM pro potřeby Prachatického muzea 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 59 o přijetí usnesení: 37/0/0 
Číslo usnesení: 130/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. ruší 
usnesení č. 288/2013/ZK-6 ze dne 19.09.2013 k bodu Bezúplatný převod souboru majetku od ČR-NIDM 
MŠMT do vlastnictví Jihočeského kraje II; 
II. schvaluje 
1. koupi nemovitostí v k. ú. Prachatice, a to: pozemku st. parcely KN p. č. 456/1, jehož součástí je stavba 
čp. 245, a pozemku poz. parcely KN p. č. 1096/3, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČO 69797111, do 
vlastnictví Jihočeského kraje, za cenu sjednanou ve výši 6 600 000 Kč + náklady spojené s prodejem, dle 
návrhu kupní smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 60/ZK/20, 
2. předání uvedeného majetku dle části II. 1. usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem 
Prachatickému muzeu, IČO 00071854, zřizovanému krajem, ke dni podání návrhu na vklad práva z kupní 
smlouvy do katastru nemovitostí; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 
1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části II. 1. usnesení, 
2. zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací 
listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí II. 2. usnesení. 
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83. bod programu 
Koupě pozemků v k. ú. Selibov od ZD Hrejkovice 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 60 o přijetí usnesení: 37/0/0 
Číslo usnesení: 131/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. koupi pozemků v k. ú. Selibov, a to: pozemku poz. parcely KN p. č. 371, p. č. 404/1, p. č. 582, 
p. č. 586, p. č. 855, p. č. 856, p. č. 859, p. č. 861, p. č. 862, p. č. 863 a p. č. 906, z vlastnictví 
Zemědělského družstva Hrejkovice, se sídlem Dmýštice 44, 399 01 Milevsko, IČO 00112356, do 
vlastnictví Jihočeského kraje, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 947 820 Kč + náklady spojené s 
prodejem, dle návrhu kupní smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 82/ZK/20, 
2. předání uvedeného majetku dle části I. 1. usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Krajskému 
školnímu hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, zřizovanému 
krajem, ke dni podání návrhu na vklad práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí; 
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 vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací 
listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení. 
 
J. Novák – navrhl sloučení předložení důvodových zpráv, diskuse a hlasování k bodům č. 84 a 85 (bez 
námitek); 
 
84. bod programu 
Koupě pozemků v k. ú. Měšice u Tábora 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 61 o přijetí usnesení: 38/0/0 
Číslo usnesení: 132/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. koupi pozemků v k. ú. Měšice u Tábora, a to parcely KN č. 1139/2, parcely KN č. 1139/3, parcely KN 
č. 1140/12, parcely KN č. 1141/5, parcely KN č. 1142/3, parcely KN č. 1142/6 a parcely KN č. 1158/8, 
od paní ******, za cenu navrženou prodávající, a to ve výši 240.000 Kč, do vlastnictví Jihočeského kraje 
dle návrhu smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 93/ZK/20, 
2. předání uvedeného majetku dle části I. 1. usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Vyšší 
odborné škole a Střední zemědělské škole, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, IČO 60064781, 
zřizované krajem, ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru 
nemovitostí; 
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 vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny 
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení;  
III. bere na vědomí 
informaci, že rada schválila nařízený odvod z fondu investic Vyšší odborné školy a Střední zemědělské 
školy, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, IČO 60064781, do rozpočtu kraje k úhradě kupní ceny 
za pozemky uvedené v části I. 1. tohoto usnesení. 
 
85. bod programu 
Koupě pozemku KN parcely č. 1252/25 v k. ú. Měšice u Tábora 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
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Sloučené hlasování č. 61 o přijetí usnesení: 38/0/0 
Číslo usnesení: 133/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. koupi nemovitosti v k. ú. Měšice u Tábora, a to spoluvlastnických podílů na pozemku KN parcele 
č. 1252/25 - od paní ******, ve výši 1/3, od paní ****** ve výši 1/3 a od paní ******, ve výši 1/3, za cenu 
navrženou prodávajícími, a to ve výši 12.816 Kč, do vlastnictví Jihočeského kraje dle návrhu smlouvy 
v příloze č. 4 návrhu č. 94/ZK/20, 
2. předání uvedeného majetku dle části I. 1. usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Vyšší 
odborné škole a Střední zemědělské škole, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, IČO 60064781, 
zřizované krajem, ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru 
nemovitostí; 
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 vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny 
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení;  
III. bere na vědomí 
informaci, že rada schválila nařízený odvod z fondu investic Vyšší odborné škole a Střední zemědělské 
škole, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, IČO 60064781, do rozpočtu kraje k úhradě kupní ceny 
za pozemek uvedený v části I. 1. tohoto usnesení. 
 
86. bod programu 
Prodej nemovitostí v k. ú. Bojenice 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 62 o přijetí usnesení: 39/0/1 
Číslo usnesení: 134/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. Bojenice, a to: pozemku st. parcely KN p. č. 46, jehož součástí 
je stavba Bojenice, čp. 44, rod. dům, pozemku poz. parcely KN p. č. 55/1 a p. č. 55/3, ve vlastnictví 
Jihočeského kraje, do spoluvlastnictví ****** a ******, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 
tj. za 972 112 Kč + náklady spojené s prodejem, dle návrhu smlouvy v příloze č. 5 návrhu č. 83/ZK/20, 
2. vyjmutí uvedeného majetku dle části I. 1. usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem Centru 
sociálních služeb Jindřichův Hradec, IČO 75011191, zřizovanému 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 vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny 
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení. 
 
87. bod programu 
Směna částí pozemků v k. ú. Kaplice 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 63 o přijetí usnesení: 40/0/0 
Číslo usnesení: 135/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. směnu nemovitostí v k. ú. Kaplice, a to: pozemku parc. KN č. 1573/19 o výměře 8 m2 oddělené z 
pozemku parc. KN č. 1573/4, pozemku parc. KN č. 1532/3 o výměře 34 m2 oddělené z pozemku parc. KN 
č. 1532/1 dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2538-104/2018, ve vlastnictví Jihočeského kraje, 
za pozemek parc. KN č. 1530/4 o výměře 42 m2 oddělenou z pozemku parc. KN č. 1530/2 a pozemek 
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parc. KN č. 1530/3 o výměře 1 m2 oddělenou z pozemku parc. KN č. 1530/1 dosud nezapsaným 
geometrickým plánem č. 2538-104/2018, ve vlastnictví ******, bez cenového vyrovnání dle návrhu 
směnné smlouvy č. SS/OHMS/012/20 v příloze č. 4 návrhu č. 91/RK/20, 
2. vyjmutí a předání pozemků dle části I. 1. usnesení z (k) hospodaření se svěřeným majetkem Střední 
odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Kaplice, Pohorská 86, se sídlem Pohorská 86, 386 41 
Kaplice, IČO 75050081, zřizované krajem, ke dni podání návrhu na vklad práva ze směnné 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 vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny 
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení. 
 
88. bod programu 
Souhlas s odstraněním stavby v k. ú. Tábor 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 64 o přijetí usnesení: 37/0/1 
Číslo usnesení: 136/2020/ZK-27 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
odstranění stavby čp. 2572, která je součástí pozemku parcely KN č. 5739/2 v k. ú. Tábor, svěřené 
k hospodaření Střední průmyslové škole strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, IČO 60061863; 
II. ukládá 
1. Ing. Marcelovi Gausemu, řediteli Střední průmyslové školy strojní a stavební, Tábor, Komenského 
1670, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. usnesení, 
2. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit změnu v příloze příslušné zřizovací 
listiny vymezující svěřený majetek po realizaci části I. usnesení. 
 
89. bod programu 
Diskuze, různé 
 
J. Zahradník – vyjádřil se k dopravně stavební akci, kterou realizuje Město Č. Budějovice společně 
s Jihočeským krajem na Plavské silnici, konkrétně k objízdné trase v oblasti čtvrti Rožnov; vedení trasy 
vzbudilo ohlas mezi občany kraje - na trase není řešena bezpečnost chodců, komunikace je úzká, jezdí 
zde automobily do 6 tun včetně autobusů jedné linky MHD a limit 50 km/h není dostatečný pro 
bezpečnost; současně nebyla zaznamenána kontrola ze strany Městské policie;  
- zmínil navrhovaná opatření: umístit dočasné přechody pro chodce na dvou místech s dostatečným 
časovým odstupem; požádal J. Švece a ODSH, aby ve spolupráci s městem a firmou realizující stavbu 
přihlédli k přání občanů a bezpečnostní opatření byla realizována; zápis z jednání občanů zašle 
J. Švecovi, současně je předaný zástupcům Města Č. Budějovice; 
 
90. bod programu 
Závěr 
 
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje bylo ukončeno v 17,57 hod. 
 
Zapsala: Radmila Mrázková 
Datum:   25. 5. 2020 
 
 
Přílohy zápisu: 

1. Příloha č. 1 zápisu - výpis usnesení z 27. zasedání zastupitelstva kraje 

2. Pozvánka 

3. Prezenční listina 

4. Materiály k jednání 
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Ověřovatelé: 
 
 
 
Ing. Jaromír Talíř      …………………………….. 
 
 
 
Mgr. Jiří Žižka       ……………………………. 
 
 
 
 
Mgr. Ivana Stráská 
Hejtmanka Jihočeského kraje     ……………………………. 
 
 
 
JUDr. Josef Knot, MBA 
První náměstek hejtmanky     …………………………….. 


