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

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

zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění 

 

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE 

ZÁPIS 

Číslo zasedání: JEDN-Z-28/2020 
Místo konání: Kruhový sál Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, 2. n.p. 

č. 2008, České Budějovice 
Datum konání: 25. 6. 2020 od 10,00 hod. 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: R. Springer, J. Zahradník, J. Zimola, J. Slíva, J. Smitka, J. Kubík 

Hosté: dle prezenční listiny  

Předsedající: I. Stráská 

Ověřovatelé: M. Doležal, J. Svoboda 

 
1. bod programu 
Zahájení 
 

28. zasedání zastupitelstva zahájila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, přivítala přítomné 

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

platně jednat a usnášet se. Upozornila na stále platné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti 

s používáním roušek ve vnitřních prostorách budovy. 
 

I. Stráská dále uvedla, že do zahájení zasedání se omluvili členové zastupitelstva: R. Springer, 
J. Zahradník, J. Zimola, J. Slíva, J. Smitka, J. Kubík. Dřívější odchod avizovali R. Kubíček, F. Konečný. 
Za pozdější příchod se omluvil J. Bauer. 
 

Současně sdělila přítomným, že v zájmu zlepšení informování veřejnosti o činnosti orgánu kraje probíhá 
na webových stránkách kraje audiovizuální přenos z jednání zastupitelstva. Záznam ze zasedání bude 
následně zveřejněn po případné anonymizaci osobních údajů na internetových stránkách kraje.   
 
Za ověřovatele zápisu 28. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi: J. Svoboda, M. Doležal 
 
Hlasování č. 1 o návrhu na ověřovatele zápisu:  
(pro/proti/zdržel se) 
44/1/0 
Návrh byl přijat. 
 
Návrh na členy návrhové a volební komise:  
P. Podhola, P. Souhrada, J. Fišer, V. Klapsia 
 
Hlasování č. 2 o návrhu na členy návrhové a volební komise: 
45/0/1 
Návrh byl přijat. 
 
Předsedou návrhové a volební komise byl zvolen P. Souhrada. 
 
Zápis z jednání zastupitelstva kraje 21. 5. 2020 byl ověřovateli (J. Talíř, J. Žižka) 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 11. 6. 2020: 
K zařazení do programu je navržen bod „Poskytnutí individuální účelové dotace krajským nemocnicím 
z rozpočtu Jihočeského kraje pro krytí dodatečných výdajů nad rámec standardních výdajů s přímou 
souvislostí na zajištění ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19“ (I. Stráská) – 
k zařazení jako 8A/ - předkládáno na stůl je z důvodu, že vznikla možnost uplatnit výdaje do Evropského 
fondu solidarity; 
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Z radou kraje schváleného návrhu programu je Pavlem Hrochem předložena výměna k návrhu 
č. 213/ZK/20 k bodu č. 39 programu „Dotační program Zřizování nových oplocenek“ –  důvod výměny je 
pouze formální. 
 

Ke stažení programu je navrhován bod předkladatele J. Nováka „Záměr prodeje části nemovitostí 
v areálu bývalého domova důchodců v Tučapech“. 
 

Všem zastupitelům byla e-mailem zaslána odpověď Odboru sociálních věcí KÚ JK na dotazy zastupitele 
Ing. Tomáše Hajduška k bodu č. 24 předkladatele Mgr. Z. Dvořáka „Informace o ukončení činnosti 
Dětského centra JK a Dodatek ke ZL p.o. Domov PETRA Mačkov“. 

 
Ostatní materiály předané zastupitelům na stoly:   
 

➢ Zpráva o realizaci dotačních programů za r. 2019 (předloženo OEZI) 
➢ Výroční zprávy za r. 2019 Jihočeského muzea Č. Budějovice a Muzea Středního Pootaví 

Strakonice 
➢ Propagační předměty JCCR 

 
Bez rozpravy. 
 
Hlasování č.  3 o změnách v programu: 48/0/0 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování č. 4 o programu jako o celku: 47/0/0 
Návrh byl přijat. 

 
Program (po úpravách): 
 

1. Zahájení 
2. Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2019 (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 166/ZK/20)  
3. Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2019 (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 175/ZK/20)  
4. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 5. do  4. 6. 2020 (Mgr. Ivana Stráská, návrh 

č. 54/ZK/20)  
5. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 121/ZK/20)  
6. Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 184/ZK/20)  
7. Individuální dotace v gesci odboru Kancelář hejtmanky (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 201/ZK/20)  
8. Poskytnutí individuální dotace městu Vlachovo Březí na řešení následků živelní pohromy (Mgr. Ivana 

Stráská, návrh č. 204/ZK/20)  
8A/ Poskytnutí individuální účelové dotace krajským nemocnicím z rozpočtu Jihočeského kraje pro krytí 
dodatečných výdajů nad rámec standardních výdajů s přímou souvislostí na zajištění ochrany veřejného 
zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19 (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 238/ZK/20) Nový bod 
9. Smlouva o převodu akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. (Mgr. Jaromír Novák, 

návrh č. 226/ZK/20)  
10. Územní energetická koncepce Jihočeského kraje (JUDr. Josef Knot, MBA, návrh č. 229/ZK/20)  
11. Realizace projektu „Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa“ – změna financování z rozpočtu 

Jihočeského kraje (JUDr. Josef Knot, MBA, návrh č. 232/ZK/20)  
12. Krajská příloha RIS3 strategie Jihočeského kraje pro období 2021-2027- aktualizace č. 2 (JUDr. Josef 

Knot, MBA, návrh č. 168/ZK/20)  
13. Memorandum o spolupráci Jihočeského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje a Hlavního 

města Prahy při zajištění dopravní obslužnosti (JUDr. Josef Knot, MBA, návrh č. 171/ZK/20)  
14. Individuální dotace na zajištění programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského 

vědeckotechnického parku, a.s. na rok 2020/2021 (JUDr. Josef Knot, MBA, návrh č. 170/ZK/20)  
15. Individuální dotace na ztrátu z činnosti JVTP, a.s. (JUDr. Josef Knot, MBA, návrh č. 169/ZK/20)  
16. Individuální dotace Energy Centre České Budějovice, z.s. pro rok 2020 (JUDr. Josef Knot, MBA, návrh 

č. 224/ZK/20)  
17. Memoranda o spolupráci s Fotbalovou asociací ČR a Českou unií sportu (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh 

č. 172/ZK/20)  
18. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu (Mgr. Zdeněk Dvořák, 

návrh č. 97/ZK/20)  
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19. Žádost o změnu termínu realizace akce ME mužů v softballu (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 
177/ZK/20)  

20. Rozpočet školství - druhá úprava rozpisu rozpočtu (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 180/ZK/20)  
21. Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - MŠ 

pro zrakově postižené, ČB (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 144/ZK/20)  
22. Realizace projektu předkládaného do Programu rozvoje venkova a jeho kofinancování a 

předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ a SZeŠ Tábor (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 
205/ZK/20)  

23. Dodatek zřizovací listiny SOŠ ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí, zřizované krajem (Mgr. 
Zdeněk Dvořák, návrh č. 183/ZK/20)  

24. Informace o ukončení činnosti Dětského centra Jihočeského kraje a Dodatek ke Zřizovací listině 
příspěvkové organizace Domov PETRA Mačkov (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 214/ZK/20)  

25. Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2021 (Mgr. 
Zdeněk Dvořák, návrh č. 195/ZK/20)  

26. Metodika pro poskytování účelové dotace dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2021 (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 209/ZK/20)  

27. Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020 (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 
210/ZK/20)  

28. Návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu podpory vybavení zařízení 
sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací 
standard DVB-T2 (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 233/ZK/20)  

29. Žádost organizace Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú o individuální 
dotaci (Mgr. Zdeněk Dvořák, návrh č. 136/ZK/20)  

30. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje (Pavel Hroch, 
návrh č. 163/ZK/20)  

31. Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 
2020, 1. výzva pro rok 2020 (Pavel Hroch, návrh č. 192/ZK/20)  

32. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů 
(Pavel Hroch, návrh č. 212/ZK/20)  

33. Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů 
(Pavel Hroch, návrh č. 165/ZK/20)  

34. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva 
pro rok 2020 - výběr projektů (Pavel Hroch, návrh č. 193/ZK/20)  

35. Dotační program Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů (Pavel Hroch, návrh č. 182/ZK/20)  

36. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 
1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů (Pavel Hroch, návrh č. 188/ZK/20)  

37. Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů (Pavel 
Hroch, návrh č. 200/ZK/20)  

38. Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů 
(Pavel Hroch, návrh č. 211/ZK/20)  

39. Dotační program Zřizování nových oplocenek - 3. část žádostí k projednání (Pavel Hroch, návrh č. 
213/ZK/20)  

40. Zrušení usnesení č. 208/2018/ZK-14 a schválení realizace projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť 
předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ a jeho 
financování z rozpočtu Jihočeského kraje (Pavel Hroch, návrh č. 167/ZK/20)  

41. Dodatek ke smlouvě - Mezinárodní hudební festival Český Krumlov (Pavel Hroch, návrh č. 222/ZK/20)  
42. Dodatek ke smlouvě - Jihočeská Silva Nortica (Pavel Hroch, návrh č. 223/ZK/20)  
43. Realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“, jeho kofinancování 

a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje (Mgr. Bc. Antonín Krák, návrh č. 
207/ZK/20)  

44. Realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, jeho kofinancování 
a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje (Mgr. Bc. Antonín Krák, návrh č. 
208/ZK/20)  

45. Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – 
aktualizace 2020 (Bc. Jiří Švec, návrh č. 186/ZK/20)  

46. Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje 
(mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2020 (Bc. Jiří Švec, návrh č. 197/ZK/20)  

47. Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci 
Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2020 (Bc. Jiří Švec, návrh č. 187/ZK/20)  
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48. Individuální dotace – žádost obce Čkyně (Bc. Jiří Švec, návrh č. 198/ZK/20)  
49. Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k 

zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, a.s. (Bc. Jiří Švec, 
návrh č. 185/ZK/20)  

50. Rozpočtové změny 13/20 (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 178/ZK/20)  
Majetkové dispozice 
51. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí se soukromými subjekty - vyhlášení (Bc. Jiří Švec, návrh č. 

219/ZK/20)  
52. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení (Bc. Jiří Švec, 

návrh č. 220/ZK/20)  
53. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - ukončení záměru (Bc. Jiří 

Švec, návrh č. 216/ZK/20)  
54. Směna nemovitostí v k. ú. Volary - ukončení záměru (Bc. Jiří Švec, návrh č. 215/ZK/20)  
55. Prodej pozemku v k. ú. Bolechy - ukončení záměru (Bc. Jiří Švec, návrh č. 217/ZK/20)  
56. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Velešín (Bc. Jiří Švec, návrh č. 218/ZK/20)  
57. Záměr prodeje části nemovitostí v areálu bývalého domova důchodců v Tučapech (Mgr. Jaromír 

Novák, návrh č. 206/ZK/20)  STAŽENO 
58. Darování části pozemku městu Horní Planá (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 202/ZK/20)  
59. Koupě spoluvlastnického podílu ke stavbě bez čp/če, k. ú. Střelské Hoštice (Mgr. Jaromír Novák, 

návrh č. 194/ZK/20)  
60. Koupě spoluvlastnického podílu 1/6 pozemků v PR Radomilická mokřina (Mgr. Jaromír Novák, návrh 

č. 199/ZK/20)  
61. Výkup pozemků v PP Chrastí (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 190/ZK/20)  
62. Souhlas s odstraněním staveb v areálu statku Měšice (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 181/ZK/20)  
63. Směna nemovitostí s ČR-Státním pozemkovým úřadem (Mgr. Jaromír Novák, návrh č. 191/ZK/20)  
64. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje  (Mgr. Ivana Stráská, návrh č. 

203/ZK/20)  
65. Návrh termínu zasedání zastupitelstva kraje v V. volebním období ve II. pololetí r. 2020 (Mgr. Ivana 

Stráská, návrh č. 189/ZK/20)  
66. Různé, diskuze 
67. Závěr 

 
Přestávka na oběd bude vyhlášena v cca 12,30 hod.  
 
2. bod programu 
Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2019 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 
J. Novák – navrhl sloučení předložení důvodových zpráv a rozpravy k bodům č. 2 a 3 (bez námitek); 
 

Rozprava: 
J. Bartošek – Finanční výbor materiály projednal a doporučuje je ke schválení; vyjádřil poděkování 
ekonomickému odboru KÚ; 
 

P. Braný – za klub KSČM vyjádřil podporu materiálu;  
 

T. Hajdušek – sdělil poděkování nejen směrem k ekonomickému odboru, ale i vůči podnikům, firmám, 
osobám samostatně výdělečně činným, živnostníkům, kteří rozpočet pomohli naplnit formou daní; 
 

J. Váňa – vyjádřil se k naplňování kapitálových výdajů, kde se situace oproti minulému období změnila 
k lepšímu; nová politická reprezentace by měla pokračovat v nastaveném pozitivním trendu; rozpočet 
jako opozice nepodporovali – zdrží se hlasování;  
- domnívá se, že kraj má zbytečně vysoké finance, které vznikly hospodařením předcházejících let; bylo 
by dobré prostředky smysluplně využívat; 
 

I. Stráská – ujistila zastupitele, že se začalo více investovat; 
 

J. Novák – připomenul, že 3,5 mld. Kč má nějaké datum; od té doby byly 2 mld. Kč převedeny do ztráty; 
bylo velice dobré, že si kraj spořil; 
 

P. Souhrada (předseda návrhové komise) – je zde požadavek na oddělené hlasování o každém materiálu 
zvlášť; 
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Hlasování č. 5 neproběhlo. 
Hlasování č. 6 o přijetí usnesení: 46/0/0 
Číslo usnesení: 137/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
účetní závěrku Jihočeského kraje za rok 2019. 
 
3. bod programu 
Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2019 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 
 
Hlasování č. 7 o přijetí usnesení: 42/0/5 
Číslo usnesení: 138/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2019 podle příloh č. 1 až č. 8 návrhu č. 175/ZK/20 
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného 
výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2019 v objemu +3 529 977 897,03 Kč, 
2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2019 v objemu 
521 134 605,46 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje; 
II. bere na vědomí 
obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2019 dle přílohy č. 9 
návrhu č. 175/ZK/20. 
 
4. bod programu 
Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 5. do  4. 6. 2020 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 8 o přijetí usnesení: 43/0/0 
Číslo usnesení: 139/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
v souladu s ustanovením § 58, odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 
zprávu o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 5. do 4. 6. 2020. 
 
5. bod programu 
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 9 o přijetí usnesení: 44/0/0 
Číslo usnesení: 140/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje ke dni 8. 6. 2020; 
II. schvaluje 
návrhy opatření uvedené ve zprávě o plnění usnesení zastupitelstva kraje. 
 
6. bod programu 
Informace o jednání Rady Asociace krajů ČR 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 

Diskuze: 
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T. Hajdušek – otevřel otázku zpoplatnění silnic I. třídy; občané obcí Katovice a Drahonice vnímají 
zvýšený provoz, problém není vyřešen; dává na zvážení pozvání ministra dopravy na pracovní jednání do 
jižních Čech a problém týkající se zpoplatnění souběžné komunikaci I/22 projednat; 
 

I. Stráská – na jednání Asociace krajů bylo o problému diskutováno, za kraj upozornila na to, že situace 
těchto dvou souběžných silnic se neúnosná; bere si za úkol problém připomenout; 
 

R. Kubíček – doplnil, že před 14 dny byl dán v tomto rámci podnět ministru dopravy; 
 

Hlasování č. 10 o přijetí usnesení: 46/0/0 
Číslo usnesení: 141/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o jednáních Rady Asociace krajů od 21.5. 2020 do 8. 6. 2020. 
 
7. bod programu 
Individuální dotace v gesci odboru Kancelář hejtmanky 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 

Diskuze: 
M. Kuba – vyjádřil se k Nadaci Jihočeské cyklostezky – domnívá se, že zde nejsou výstupy; vyjádřil se 
k tabulce předloženého návrhu, kde jsou vykazovány projekční práce za 300 tis. Kč a táže se, zda 
projekty zůstávají v majetku JK; Máme zde Jihočeskou centrálu cestovního ruchu a nyní zde děláme 
zvlášť marketing za 300 tis. Kč na cykloturistiku; materiál ho nenaplňuje představou, co reálně 
v Jihočeském kraji proběhne, za co se prostředky utratí (nejedná se o kritiku); požádal o zodpovězení 
dotazů, jaké vzniknou nové mapy, co bude znamenat marketing, co marketing přinese; 
 

J. Bartošek – Finanční výbor materiál projednal a doporučuje ke schválení pouze poskytnutí dotace Klubu 
českých turistů Tábor; 
 

M. Kuba – ptá se, zda se jedná o účelově vynaložené prostředky; je možné schválit jednu část usnesení 
a druhou část schválit na příštím zasedání; 
 

P. Kalina – apeluje, aby se Jihočeský kraj zaměřil na sjednocení propagace kraje a prostředky 
zkoncentrovat; 
 

F. Konečný – rada kraje doporučila dotaci; zkušenosti s uvedenou Nadací Jihočeské cyklostezky jsou na 
Městě Č. Budějovice ty nejlepší; 
 

I. Stráská – měli bychom si říci, co pro kraj Nadace Jihočeské cyklostezky dělá; jedná se o cyklostezky 
různých obcí; pokud kraj nebude využívat služeb nadace, bude muset tyto činnosti sám zajišťovat; 
podotkla, že částky byly součástí schvalování rozpočtu; 
 

M. Kuba – o nadaci před rokem při projednávání rozpočtu hovořil; je zřízenou organizací, která provádí 
marketingové služby týkající se cestovního ruchu, jde o duplicitu; účelem marketingu je zvýšit 
návštěvnost, zisk; jde o to vynakládat prostředky smysluplně; 
 

T. Hajdušek – nikdo zde nezpochybňuje smysl cyklostezek nebo smysl nadace, ale dotazy směřují 
k tomu, zda jsou prostředky smysluplně vynakládány; 
 

Mgr. Vlášek - ředitel Nadace Jihočeské cyklostezky: 
-  navrhuje si tyto otázky koncepčně vyjasnit, je pravda, že tato diskuze zde chybí; pokud jde o 300 tis. Kč 
na marketing, s JCCR nadace úzce spolupracuje; připomenul vznik nadace v r. 2004 za spoluúčasti 
Jihočeského kraje a dodal, že nadace je krajskou servisní organizací zakládanou Jihočeským krajem, 
která plní roli i v oblasti marketingu, cykloturistiky; souhlasí s tím, že rozpočet by měl vypadat jinak; pokud 
se má cokoli rozvíjet, je potřeba infrastruktura; tato dotace je neinvestiční – není možné do návrhu dát 
investiční věci; snahou je řešit investiční akce z další části rozpočtu nadace; pokud jde o 300  tis. Kč – 
uvedl na příkladu, že nadace vydává soubory „Na kole krajinou“, tuto aktivitu přenechala JCCR na 
nadaci; dále uvedl příklad spolupráce s Jihočeským krajem na přípravě žádosti projektového záměru na 
Vltavskou cyklostezku a nadace byla jediným subjektem, který k tomuto poskytl relevantní informace; 
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M. Kuba – uvedl, že v průběhu uplynulého roku nebyl ředitelem nadace osloven k vyjasnění některých 
otázek; nadace se stará o údržbu infrastruktury; marketing není rozvoj; infrastruktura nevzniká činností 
nadace; zopakoval, že pod těmito prostředky si neumí nic představit; navrhuje bod předložit na dalším 
zastupitelstvu; snaží se dobrat odpovědi na to, co jsou klíčové prostředky vedoucí ke konkrétnímu rozvoji; 
 

S. Mrvka – objasnil podstatu nadace, která vznikla v r. 2004 a upozornil, že Jihočeský kraj není jediný, 
kdo se zabývá problematikou cykloturistiky; města na základě jednání plánují rozvoj svých cyklostezek ve 
svých plánech a jedna z úloh je koordinátor rozvoje; pokud bychom měli do budoucna měnit nějaký 
záměr, mělo by to být řečeno s dostatečným předstihem; 
 

P. Kalina – po nahlédnutí do webových stránek nadace doplnil, že informovanost do budoucna by měla 
být jasnější a mělo by být jasné, co vyplývá z činnosti nadace; 
 

S. Mrvka – ve svém vystoupení nereagoval na podstatu materiálu, ale že je třeba se zamyslet nad 
budoucností organizace; 
 

I.Stráská – uvedla rozpočet akcí u jednotlivých podpoložek dle návrhu přílohy č. 2 návrhu 201/ZK/20; 
- zrekapitulovala, že je zde možnost hlasovat o původním návrhu, zda tento návrh bude podpořen či 
nikoliv, ale současně upozornila na rizika ve vztahu k obcím; druhá možnost je snížit částku 
o diskutované věci ve smyslu jejich nezbytnosti (marketing); 
 

Mgr. Vlášek – doplnil, že na Finančním výboru nebyl dotazován k vysvětlení; uvedl, že pokud marketing 
cykloturistiky nebude provádět nadace, bude v návrhu rozpočtu JCCR částka daleko vyšší; dále doplnil, 
že nadace provádí i projekční činnosti, uhradila např. projektovou dokumentaci na lávky pro cyklisty 
v Rožnově;  
 

P. Braný – v rozpočtu jsou prostředky schváleny; s odůvodněním varoval před snižováním částek 
u některých položek; navrhuje rozdělit hlasování po jednotlivých částech usnesení; 
 

I.Stráská – v rekapitulaci uvedla pouze možné varianty; 
 

M. Kuba – uvedl, že v této podobě materiál nepodpoří a navrhl dvě varianty – buď o bodu č. 3 usnesení 
hlasovat na příštím zastupitelstvu nebo tento bod hlasovat s částkou 1 050 tis. Kč (bez marketingu);  
 

I. Stráská – jako předkladatelka materiálu navrhla oddělené hlasování (zvlášť hlasovat o Klubu českých 
turistů a zvlášť o Nadaci Jihočeské cyklostezky v režimu de minimis a v režimu nezakládajícím veřejnou 
podporu); pokud některý z bodů nebude schválen, bude snaha dořešit podrobnější rozpočet s 
projednáním na zářijovém zasedání zastupitelstva; 
 
Hlasování č. 11 prohlášeno za zmatečné. 
 

Hlasování č. 12 o částech usnesení č. I.1 a II.1 (Klub českých turistů Tábor): 45/0/0 
Návrh byl přijat. 
 

Hlasování č. 13 o částech usnesení č. I.2 a II.2 (Nadace Jihočeské cyklostezky v režimu de minimis): 
42/1/1 
Návrh byl přijat. 
 

Hlasování č. 14 o částech usnesení č. I.3 a II.3 (Nadace Jihočeské cyklostezky v režimu nezakládajícím 
veřejnou podporu): 26/6/9 
Návrh nebyl přijat.  
 

I. Stráská – dodala, že po dojednání kompromisního řešení bude záležitost Nadace Jihočeské 
cyklostezky v režimu nezakládajícím veřejnou podporu předložena na zářijovém ZK; 
 
Hlasování č. 15 o části III. usnesení: 44/0/0 
Návrh byl přijat. 
 
Usnesení č. 142/2020/ZK-28 bylo přijato v upraveném znění. 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
přijetí žádostí o poskytnutí individuálních dotací následujících subjektů: 
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1. Klub českých turistů Tábor, Fügnerova 822, 390 02 Tábor, IČO 00476854, ve výši 580 000,- Kč, 
v režimu de minimis, 

2. Nadace Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, IČO 26080320, ve výši 
800 000,- Kč, v režimu de minimis; 

II. schvaluje 
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu KHEJ a uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru v příloze č.  
1 návrhu č. 201/ZK/20 s těmito subjekty: 
1. Klub českých turistů Tábor, Fügnerova 822, 390 02 Tábor, IČO 00476854, ve výši 350 000,- Kč, 
v režimu de minimis, 
2. Nadace Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, IČO 26080320, ve výši 
800 000,- Kč, v režimu de minimis; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
 
8. bod programu 
Poskytnutí individuální dotace městu Vlachovo Březí na řešení následků živelní pohromy 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 

Diskuze: 
F. Konečný – dotaz na pojištění obce v souvislosti s živelní pohromou; 
 

I.Stráská – odpověděla, že se jedná o komunikace, které nikdo nepojistí; 
 

Hlasování č. 16 neproběhlo. 
 

Hlasování č. 17 o přijetí usnesení: 43/0/0 
Číslo usnesení: 143/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

s příjemcem město Vlachovo Březí, IČO 00250821, ve výši 2 000 000,- Kč, 
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace dle přílohy č. 1 návrhu č. 204/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů 
vedoucích k realizaci části I. usnesení. 
 
8A/ bod programu 
Poskytnutí individuální účelové dotace krajským nemocnicím z rozpočtu Jihočeského kraje pro 
krytí dodatečných výdajů nad rámec standardních výdajů s přímou souvislostí na zajištění 
ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 18 o přijetí usnesení: 42/0/0 
Číslo usnesení: 144/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. vyčíslení zvýšených mzdových nákladů a dalších nákladů nemocnic založených Jihočeským krajem 
dle důvodové zprávy návrhu č. 238/ZK/20, 
2. aktuální informace o možném čerpání peněžních prostředků z Fondu Solidarity, administrovaného 
Ministerstvem financí; 
II. schvaluje 
1. poskytnutí individuální účelové dotace nemocnicím založeným Jihočeským krajem z rozpočtu 
Jihočeského kraje pro krytí dodatečných výdajů nad rámec standardních výdajů s přímou souvislostí na 
zajištění ochrany veřejného zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19 a uzavření veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí dotace ve výši pro každou nemocnici dle důvodové zprávy návrhu č. 238/ZK/20, s tím, že 
účelu dotace musí být dosaženo do 11. 7. 2020,  
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2. uvolnění peněžních prostředků nutných ke krytí zvýšených nákladů z krizové rezervy Jihočeského 
kraje v celkové výši 19 353 358 Kč; 
III. pověřuje 
radu kraje k provedení příslušného rozpočtového opatření; 
IV. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit splnění části II. usnesení. 
T: 11.7.2020 
 
9. bod programu 
Smlouva o převodu akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 
- při předložení důvodové zprávy návrhu č. 226/ZK/20 sdělil důvod odkupu akcií Jihočeským krajem, 

sjednocení vlastnictví společnosti; vyjádřil se k odhadu majetku, který byl proveden k 31.12. 
2019; hodnota společnosti je v současné chvíli nula; účetní cena společnosti byla vyčíslena účetní 
závěrkou k 31.12. 2019 ve výši 13 mil. Kč (polovina účetní hodnoty činí 6 496 500,- Kč); dále sdělil 
výhody prodeje akcií města a výhody odkupu pro kraj; budoucnost letiště zmiňovaná M. Kubou je 
problematická, ovšem vývoj letecké dopravy může být jiný; 

- předložil usnesení v návrhu č. 226/ZK/20; 
 

Diskuze: 
M. Kuba – v reakci na vystoupení J. Nováka upozorňoval na to, že v této chvíli je touto krizí zásadně 
zasažena letecká doprava tak, že v budoucích např. 3 letech nikdo neodhadne další vývoj; sdělil, že 
letecká doprava je ve významné krizi a bude těžké udržet v budoucích letech provozy velkých letišť; pro 
developery je nyní nejlepší chvíle, jak se dostat k pozemkům za nejlepší ceny a varoval před tím, že by 
mohlo dojít ke znehodnocení klíčových pozemků; zdůraznil, že by rád by slyšel vizi letiště; 
- vyjádřil se ke koupi: jako zastupitel města byl pro to, aby se město svého podílu zbavilo; jako zastupitel 
kraje v této chvíli říká, že tržní hodnota není 6 mil. Kč, ale je nulová; měla by být předložena rozpočtová 
změna na dalších 40 mil. Kč; domnívá se, že kraj spěje do jiného projektu;  
- vyjádřil se k prodeji akcií města Č. Budějovice na jeho mimořádném zasedání; město nemělo jinou 
možnost, dlouhodobě se dostalo do problémů vinou nečinnosti zodpovědných osob za projekt letiště; 
- za klub ODS materiál nepodpoří z důvodu, že hodnota majetku je nulová a zajímá ho, co má projekt 
přinést občanům Jihočeského kraje; mělo by se jednat o potencionálně rozvojové území, které bude 
přinášet výhodu pro Jihočeský kraj; dále je třeba si říci, co od toho čeká spol. Accolade, s.r.o., developeři 
a občané kraje; lokalitu je třeba chránit tak, aby přinášela rozvoj a benefity občanům Jihočeského kraje;  
 
T. Hajdušek – k předloženým podkladům se vyjádřil z pozice ekonoma a přítomné zastupitele upozornil 
na to, že znalecký posudek byl zpracován ke dni 3. 4. 2020, tj. v době koronavirové krize a je v něm 
uveden předpoklad růstu hrubého domácího produktu (HDP) pro r. 2020 ve výši 2,2 %; v této souvislosti 
připomněl, že ČNB pro r. 2020 předpokládá pokles HDP minus 8%; současně byla zveřejněna studie 
Mezinárodního měnového fondu pokles HPD ve výši 10,2%; uvedený znalecký posudek nezohledňuje 
dopady koronaviru; 
- je třeba podívat se na to, zda došlo k zásadním zvratům na trhu a uvedl články z tisku např. 
Hospodářské noviny a některých dalších týkající se dopadů koronaviru na turistický průmysl a cestování; 
znalecký posudek nereflektuje, co se za poslední období událo; zdůraznil, že i přesto, že je posudek 
zpracovaný bez dopadů koronakrize, uvádí, že cenu obvyklou nelze stanovit a tržní cena akcií je 0 Kč; 
přesto rada kraje navrhuje, aby kraj za této situace odkoupil akcie od města za cenu cca 6 mil. Kč; 
- účetní závěrka není v podkladech přiložena; není k dispozici ani zpráva o přezkoumání správnosti 
závěrky ze strany dozorčí rady společnosti; jediná zmínka o účetní závěrce je ve znaleckém posudku na 
str. 24 materiálu; dále podrobně popsal, co se rozumí vlastním kapitálem; uvedl citaci ze znaleckého 
posudku na str. 38 materiálu (z rozvahy je zřejmé, že společnost nemá žádný majetek, ale znalec uvádí, 
že hodnota majetku je 81 282 tis. Kč), v této souvislosti se pak dotazuje, na kolik účetní závěrka odpovídá 
§ 7 odst. 2 zákona o účetnictví; 
- zdůraznil, že čísla jsou půl roku stará; v červnu 2020 nemůže souhlasit s cenou, která byla zjištěna 
v prosinci 2019 před koronavirem; měla by být předložena mezitímní účetní závěrka; závěrem uvedl, že 
s péčí řádného hospodaře nemůže odsouhlasit kupní cenu akcií podle účetní závěrky k 31.12.2019, aniž 
by se zpracovala mezitímní účetní závěrka; zastupitelům u uvedeného bodu nebyly předloženy relevantní 
podklady,  
- navrhuje protinávrh usnesení: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
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1. dosavadní vývoj jednání mezi Jihočeským krajem a statutárním městem České Budějovice ohledně 
úplatného převodu akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s., IČO 260 93 545, se sídlem 
U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice („společnost“), 
2. znalecký posudek zpracovaný společností Grant Thornton Valuations a. s., se sídlem Jindřišská 
937/16, 110 00 Praha 1, IČO 63079798, č. 3457-49/2020 ke dni ocenění 31. 12. 2019 dle přílohy č. 1 
návrhu č. 226/ZK/20; 
II. přerušuje  
projednání bodu „Smlouva o převodu akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.“; 
III. ukládá  
Radě kraje 
1. předložit mezitímní účetní závěrku společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.  
k 31. 8. 2020, ověřenou auditorem,  
2. minimalizovat provozní dotace a jiné finanční příspěvky ve prospěch společnosti Jihočeské letiště 
České Budějovice, a.s., na nezbytně nutnou výši. 
T: do 15.9.2020 
 
J. Svoboda – poděkoval všem, kteří se podíleli na dlouhém procesu (jmenovitě uvedl poděkování 
J. Knotovi, J. Novákovi, M. Kubovi); radou i zastupitelstvem Města Č. Budějovice byla schválena 
navržená smlouva a prodej akcií z města na kraj; z pozice města i kraje je vhodné, aby společnost měla 
jednoho akcionáře, který má daleko větší šance na dohodě se strategickým partnerem; problém je v tom, 
že do voleb nás čeká pouze jedno zastupitelstvo; součástí posudku je také cena, která uvádí hodnotu 
společnosti (33 mil. Kč), je uvedena i účetní hodnota; město do Jihočeského letiště poslalo 236 mil. Kč; 
do určité chvíle to smysl pro město dávalo, ale očekávání města (rozvoj pro firmy či občany) se nekonala; 
město po dlouhou dobu bylo v podstatě plátcem prostředků, které jsou v letišti spotřebovávány; motivace 
města: ušetřit do budoucna stovky milionů korun z rozpočtu města a v současné době se této zátěže 
zbavit;  
- za klub ANO 2011 vyjádřil podporu materiálu; 
 

P. Braný – již v minulosti upozorňoval, že vlastnictví 50:50 není dobré; politické strany, které problém 
vytvořily, ho chtějí nyní řešit; rada kraje by se měla zamyslet nad tím, že brání v řešení problému; za klub 
KSČM se vyjádřil k historii vzniku společnosti; uvedl poznámku k obřím původním plánům (klub 
nepodporoval výstavbu na letišti); za koalice s ČSSD bylo chybou připravení dohody ve smyslu, že každý 
odpovídá za svůj úsek včetně personálních otázek; 
- k předloženému materiálu uvedl důvod nepodpory klubem KSČM - materiál neřeší, co kraj v r. 2021 
počítá do rozpočtu; podporujeme cestovní ruch v kraji, ale letiště je zpochybňováno; je přesvědčen, že 
nastane doba, kdy bude turisty zvažován způsob dopravy na určité místo, není pro zakonzervování; dále 
zdůraznil, že partner s 3 mld. rozpočtem by si měl podílet na tomto podniku a hledat cesty k vyřešení; 
domnívá se, že nyní se jedná o odložení problému; 
 

J. Švec – je si vědom toho, že v sále sedí pamětníci, kteří hlasovali o založení společnosti; kvituje snahu 
zjednodušit majetkovou strukturu v tom smyslu, že se bude jednat o jednoho vlastníka; předpokládá, že 
zde nedochází k porušení zákona, ale v kontextu investovaných miliard korun do letiště není zásadní jeho 
prodej nebo koupě v určitých částkách, ale důležité je najít společné řešení jihočeského letiště i v 
budoucnu; je přesvědčen, že zásadní kroky budou muset řešit budoucí zastupitelé; přimlouvá se za 
smířlivější tón; 
 

T. Bouzek – okomentoval pohled ze strany ODS a nedomnívá se, že by byl správně věcně 
vyargumentovaný; kvituje slova M. Kuby, že město se má zbavit svého podílu; sám sděloval cca 10 let, 
že hodnota je tvořena movitými věcmi;  
- k samotnému převodu a tvrzení o nulové hodnotě: pokud měl pochybnost o správném nastavení ceny a 
rychlém projednání na zastupitelstvu města, tak jí měl jako zastupitel města, ale nemá ji jako zastupitel 
kraje; město muselo reagovat na posledním zastupitelstvu města na vývoj a rozhodnutí rady kraje 
k nabídnuté ceně za odprodej, který se ne zcela odvíjel od účetní hodnoty; k argumentaci k vývoji na trhu 
před koronavirem a po něm není vycházeno z výnosové metody; zde se znalci nemohli chytit ani 
porovnání, ale v závěrech a samotném textu posudku jsou vysvětleny úvahy ke správnému použití 
metodologie a oceňování společnosti; znalec vycházel z předpokladu vůle provozovat i nadále letiště 
s tím, že nejde o standardní obchodní společnost, kde by hlavní úlohu hrál zisk, ale vůle poskytovat 
službu veřejnosti; proto se baví o použití likvidační metody a o zjišťování reálné hodnoty metodou 
sumární hodnoty aktiv (v metodě sumární hodnoty aktiv nehraje zásadní roli vývoj před koronavirem a po 
něm); odkázal na str. 41 znaleckého posudku, kde je uvedena hodnota věcí ve společnosti (30 mil. Kč); 
jsou tam i pořizovací účetní ceny, ale vychází se z reálných hodnot (hodnota věcí ve společnosti 
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s ohledem na hodnotu movitých věcí v majetku společnosti je ve výši 30 mil. Kč); pokud je vycházeno 
z hodnoty 30 mil. Kč, víme, že hodnota odsouhlasená na zastupitelstvu města, je nižší; z pohledu kraje 
se zdá být cena akcií nižší než která by mohla být skutečně podle znaleckého posudku dosažena;  bylo 
by dobré, pokud by byla dotažena do konce likvidační metoda, která by upravila zpeněžení majetku;  
- poznámka k developerům – mělo by se na krajském zastupitelstvu sledovat, aby se pozemky neprodaly; 
 
M. Joch – vyjádřil se k tomu, že podíl 50% město a 50% kraj nebyl šťastným řešením; v minulosti 
několikrát uváděl, že letiště a.s. je společností, která nemá žádnou hodnotu, ale bylo zajištěno to, že 
letiště přežilo; Jihočeský kraj jako majitel pozemků nainvestoval nemalé finanční prostředky; s odstupem 
času zjišťuje, že prodej a jeden vlastník servisní společnosti je jediné správné rozhodnutí; 
- vyjádřil se k ceně za prodej; došlo k dohodě o odprodeji mezi dvěma společníky, smlouva neumožňuje 
prodej někomu jinému než kraji; s odůvodněním uvedl, že materiál podpoří (6 mil. Kč je férová dohoda);  
- je přesvědčen, že za pár let se na letišti bude létat, i když je nyní letecká doprava v pokoronavirové krizi; 
 

T. Hajdušek – citace str. 5 materiálu, třetí odstavec ze zdola - zajímalo by ho, zda v předkládaném 
stanovisku je myšlena účetní hodnota k 31.12.2019 a zda zpracovatelé materiálu dokáží argumentačně 
vyvrátit návrh na vyhotovení mezitímní účetní závěrky; domnívá se, že je třeba vyhotovit mezitímní účetní 
hodnotu např. k 30. 6. 2020, v protinávrhu usnesení navrhuje 31. 8. 2020; 
 
M. Kuba – město si hradilo v závazku veřejné služby určitou veřejnou službu (letiště nižšího řádu) a nikdy 
neinvestovalo do rozvoje; nejde tu o ziskovost, ale o srovnání únosnosti veřejných nákladů vůči 
benefitům pro občany kraje; vyjádřil obavu, že směr vyjednávání je sice ekonomicky únosný, ale jde o to, 
zda občané kraje považují za výhodné mít letiště na nákladní dopravu;  
- k T.Bouzkovi – iniciativa šla za poslední dva roky hodně z pozice ODS;  
- rozpočet se bude tvořit a utratit 500 mil. Kč za licenci na letiště, na které nyní nikdo létat nebude, je 
k vážné debatě; dále ho překvapují tendence vést v této době debatu s developerskými zájemci; 
 
J. Novák – dává M. Kubovi k zamyšlení se nad tiskovými články, které vyšly po tiskové konferenci ke 
studii pro získávání strategického partnera (kde uvedl 20-30 let); 
- k chybějící rozpočtové změně – kraj zatím není vlastníkem, po schválení materiálu bude rozpočtová 
změna připravena; náklady jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu; 
- v dalším příspěvku se vyjádřil ke znaleckému posudku a k účetní závěrce, kterou brala na vědomí rada 
kraje; kraj letiště nekupuje, kupuje 10 ks akcií po 100 tis. Kč za nějakou cenu; 
-  město bylo plátcem, ale město může inkasovat i benefity v případě fungování letiště; 
- neumí říci dopředu, zda se bude jednat např. o cargo letiště;  
- na cenu může mít každý různý pohled, ale je potřeba se domluvit na ceně o koupi a prodeji; 
- prozatímní závěrka nemohla být provedena z důvodu rychlého jednání a rozhodnutí města; 
 
J. Váňa – na základě předložených informací a pokud město bylo ochotno snížit cenu na 6,5 mil. Kč, je 
zde otázka, proč to město chce prodat; zřejmě se společnost stala pro město neperspektivní; 
s odůvodněním uvedl, že materiál nepodpoří (pro kraj půjde o vyšší zátěž bez efektu); 
 

T. Bouzek – jednání dvou akcionářů je samozřejmé, mělo to být provedeno dříve (2013); závazek je 
sjednán smlouvou maximálně na r. 2020; pokud se strany nedohodnou na stejných výdajích, tak 
prostředky se tam nepošlou a společnost nebude moci vynakládat.; pak je třeba zvážit i situaci, co se 
stane, pokud bude společnost tímto způsobem omezena v dalším rozvoji; domnívá se, že je správné 
sjednotit vlastnictví a není pravda, že hodnota společnosti je nulová; má některé vlastní věci; je 
přesvědčen, že hodnota je vyšší než nic neříkající účetní hodnota; 
 

M. Kuba – k poznámce J. Nováka související s tiskovými články citoval větu týkající se toho, že nebude 
dosahováno zisku z provozu letiště v horizontu následujících 20-30 let, která byla předložena radou kraje 
na základě zpracovaného odborného posudku, proto se věta objevila v tiskové zprávě; 
 

T. Hajdušek – na plátno promítnul a předložil upravený protinávrh z důvodu zjištění správné aktuální 
účetní hodnoty; 
 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. dosavadní vývoj jednání mezi Jihočeským krajem a statutárním městem České Budějovice ohledně 
úplatného převodu akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s., IČO 260 93 545, se sídlem 
U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice („společnost“), 
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2. znalecký posudek zpracovaný společností Grant Thornton Valuations a. s., se sídlem Jindřišská 
937/16, 110 00 Praha 1, IČO 63079798, č. 3457-49/2020 ke dni ocenění 31. 12. 2019 dle přílohy č. 1 
návrhu č. 226/ZK/20; 
II. přerušuje  
projednání bodu „Smlouva o převodu akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.“ 
III. ukládá  
radě kraje 
předložit mezitímní účetní závěrku společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.  
k 30. 6. 2020, ověřenou auditorem,  
T: do 15. 9. 2020 
 

F. Kozelka (občan kraje) – vyjádřil se k letišti Č. Budějovice, letiště prodat za 6 mil. Kč je velice 
nepříjemné; upozornil, že došlo k proinvestování velkých prostředků; 
 

I.Stráská – upozornila, že majetek za necelé 2 mld. Kč nekupujeme nebo neprodáváme za 6 mil. Kč; 
ředitel letiště p. Kala má za úkol zpracovat úspornou variantu rozpočtu; 
 

Hlasování č. 19 o přijetí protinávrhu usnesení T. Hajduška (odložení návrhu na koupi akcií Jihočeského 
letiště): 7/18/16 
Návrh nebyl přijat. 
 
I. Stráská – dodala, že Jihočeský kraj po schválení této transakce a po zpracované úsporné variantě 
rozpočtu dá na provoz letiště o 15 mil. Kč více; investice jsou ve výši 2 mld. Kč a majetek v účetní 
hodnotě cca 6 mld. Kč; tento majetek si zaslouží jednoho správce; 
 
Hlasování č. 20 o přijetí usnesení v původním předloženém znění (koupě 50% podílu akcií od Města 
Č. Budějovice): 33/3/9 
Návrh byl přijat. 
 

Číslo usnesení: 145//2020/ZK-28 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. dosavadní vývoj jednání mezi Jihočeským krajem a statutárním městem České Budějovice ohledně 

úplatného převodu akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s., IČO 260 93 545, se 
sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice („společnost“), 

2. znalecký posudek zpracovaný společností Grant Thornton Valuations a. s., se sídlem Jindřišská 
937/16, 110 00 Praha 1, IČO 63079798, č. 3457-49/2020 ke dni ocenění 31. 12. 2019 dle přílohy č. 1 
návrhu č. 226/ZK/20; 

II. schvaluje 
1. vyhrazení rozhodnutí o uzavření smlouvy o úplatném převodu akcií mezi statutárním městem České 

Budějovice a Jihočeským krajem do své kompetence, 
2. koupi 10 kusů akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, tedy celkem 1 000 000,- Kč, 

vlastněné statutárním městem České Budějovice za polovinu účetní hodnoty společnosti dle účetní 
závěrky učiněné ke dni 31. 12. 2019, tj. za cenu 6 496 500,- Kč, 

3. uvolnění prostředků k úhradě kupní ceny ve výši 6 496 500,- Kč z rozpočtové rezervy kraje,  
4. smlouvu o úplatném převodu akcií dle přílohy č. 2 návrhu č. 226/ZK/20; 
III. deleguje 
1. Mgr. Ivanu Stráskou, hejtmanku kraje, jako zástupkyni Jihočeského kraje na valnou hromadu 

společnosti, a to včetně případné náhradní valné hromady podle § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
předpisů, které se budou konat v období do 31. 8. 2020, 

2. Mgr. Jaromíra Nováka, náměstka hejtmanky, jako náhradního zástupce Jihočeského kraje na valnou 
hromadu společnosti, a to včetně případné náhradní valné hromady podle § 414 zákona č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších předpisů, které se budou konat v období do 31. 8. 2020; 

IV. ukládá 
1. zástupci Jihočeského kraje hlasovat na valné hromadě společnosti pro převod akcií statutárního 

města České Budějovice dle části II. usnesení na Jihočeský kraj a hlasovat pro všechna další právní 
jednání, která se s daným převodem pojí, 

2. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů 
vedoucích k realizaci části II. usnesení. 
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T: do 30.9.2020 
 
Vyhlášena přestávka na oběd od 13,20 do 14 hod. 
 
10. bod programu 
Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 
 

Diskuze: 
P. Ounický – Výbor pro podporu hospodářského rozvoje materiál projednal a došlo ke shodě na tom, že 
jde o nesoulad mezi pravomocemi a povinnostmi kraje v energetické koncepci; dotaz, zda bylo téma 
projednáno na Asociaci krajů, pokud ne, požádal, aby téma bylo na Asociaci krajů otevřeno; 
 

P. Hroch – z důvodu řešení kůrovcová kompenzace a následné situace týkající se koronaviru bod na 
jednání komise AK předložen nebyl; připomínka na projednání bodu na Asociaci krajů stále trvá; 
 

P. Braný – k předchozímu bodu týkajícího se nákupu podílu akcií hlasoval omylem proti svému 
přesvědčení, ale výsledek hlasování nezpochybňuje; 
 

Hlasování č. 21 o přijetí usnesení: 37/0/0 
Číslo usnesení: 146/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
zpracovanou Územní energetickou koncepci Jihočeského kraje 2018 – 2043, schválenou stanoviskem 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 
 
11. bod programu 
Realizace projektu „Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa“ – změna financování z rozpočtu 
Jihočeského kraje 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 
 

Diskuze: 
M. Kuba – není si jistý předloženým harmonogramem, k předání stavby má dojít v říjnu, je otázka, zda se 
stavba za miliardu korun stihne za 3 měsíce vysoutěžit; nabádá k co nejrychlejšímu vypsání výběrového 
řízení; 
 

J. Knot – veškerá dokumentace je připravena a na radě kraje 9. 7. 2020 bude projednáno vypsání 
výběrového řízení; 
 

I. Stráská – po dohodě s ŘSD je materiál předkládán dříve, než bylo počítáno; 
 

Hlasování č. 22 o přijetí usnesení: 39/0/0 
Číslo usnesení: 147/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. ruší 
usnesení č. 148/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019; 
II. schvaluje 
1. nové financování projektu Jihočeského kraje s názvem „Jižní tangenta České Budějovice – 1. etapa“ a 
podání žádosti o podporu do průběžné 40. výzvy IROP v návaznosti na 30. výzvu IPRÚ města České 
Budějovice s celkovými výdaji ve výši 985 301 946,36 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 
344 634 171,21 Kč vč. DPH, 
2. kofinancování projektu ve výši 10 % způsobilých výdajů projektu, tj. 34 463 417,12 Kč vč. DPH, s 
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 
1 návrhu č. 232/ZK/20,  
3. předfinancování projektu ve výši 90 % způsobilých výdajů projektu, tj. 310 170 754,09 Kč vč. DPH, s 
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 
1 návrhu č. 232/ZK/20, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 640 667 775,15 Kč vč. DPH s čerpáním na základě 
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 232/ZK/20; 
III. ukládá 
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JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
T: 31. 12. 2023 
 
12. bod programu 
Krajská příloha RIS3 strategie Jihočeského kraje pro období 2021-2027- aktualizace č. 2 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 

➢ Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 23 o přijetí usnesení: 37/0/0 
Číslo usnesení: 148/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
Krajskou přílohu RIS3 strategie (Regionální inovační strategie) Jihočeského kraje pro období 2021-2027, 
dle přílohy č. 1 návrhu č. 168/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 
1. zajistit naplňování a sledování Krajské přílohy k národní RIS3 strategii, 
2. informovat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o schválení Krajské přílohy k národní RIS3 strategii. 
 
13. bod programu 
Memorandum o spolupráci Jihočeského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje a Hlavního 
města Prahy při zajištění dopravní obslužnosti 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 24 o přijetí usnesení: 38/0/0 
Číslo usnesení: 149/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
Memorandum o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 171/ZK/20; 
II. ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, podepsat Memorandum o spolupráci při zajištění dopravní 
obslužnosti dle přílohy č.1 návrhu č. 171/ZK/20. 
 
J. Knot – navrhl sloučení předložení důvodových zpráv a rozpravy k bodům č. 14 a 15 (bez námitek); 
I. Stráská – navrhla sloučené hlasování k bodům č. 14 a 15 (bez námitek); 
 
14. bod programu 
Individuální dotace na zajištění programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského 
vědeckotechnického parku, a.s. na rok 2020/2021 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 

➢ Bez rozpravy 
 

Sloučené hlasování č. 25 o přijetí usnesení: 32/0/1 
Číslo usnesení: 150/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. žádost Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s., IČO 28080581, o poskytnutí individuální dotace 
dle přílohy č. 1 návrhu č. 170/ZK/20, 
2. rozsah činností dle přílohy č. 4, návrhu č. 170/ZK/20, které vykonává Jihočeský vědeckotechnický 
park, a.s., IČO 28080581, ve veřejném zájmu kraje, 
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztráty z činnosti obecného hospodářského 
zájmu spojeného se zajištěním programu Jihočeských podnikatelských voucherů dle přílohy č. 2 návrhu  
č. 170/ZK/20; 
II. schvaluje 
1. poskytnutí dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu spojeného se zajištěním 
programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s., IČO 
28080581, ve výši 2 000 000,- Kč, 
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2. rozsah činností dle přílohy č. 4 návrhu č. 170/ZK/20, které vykonává Jihočeský vědeckotechnický park, 
a.s., IČO 28080581, ve veřejném zájmu kraje, 
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztráty z činnosti dle přílohy č. 2 návrhu  
č. 170/ZK/20, 
4. návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského 
zájmu spojeného se zajištěním programu Jihočeských podnikatelských voucherů ve znění přílohy č. 3 
návrhu č. 170/ZK/20; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
 
15. bod programu 
Individuální dotace na ztrátu z činnosti JVTP, a.s. 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 

➢ Bez rozpravy 
 

Sloučené hlasování č. 25 o přijetí usnesení: 32/0/1 
Číslo usnesení: 151/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. žádost Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s., IČO 28080581, o poskytnutí individuální dotace 
podle přílohy č. 1 návrhu č. 169/ZK/20, 
2. rozsah činností dle přílohy č. 4 návrhu č. 169/ZK/20, které vykonává Jihočeský vědeckotechnický park 
a.s., IČO 28080581, ve veřejném zájmu kraje, 
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 2 návrhu 
č. 169/ZK/20; 
II. schvaluje 
1. poskytnutí individuální dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu Jihočeského 
vědeckotechnického parku, a.s., IČO 28080581, ve výši 8 000 000 Kč, 
2. rozsah činností dle přílohy č. 4 návrhu č. 169/ZK/20, které vykonává Jihočeský vědeckotechnický park, 
a.s., IČO 28080581, ve veřejném zájmu kraje, 
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 2 návrhu  
č. 169/ZK/20, 
4. návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského 
zájmu Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s., IČO 28080581, ve znění přílohy č. 3 návrhu  
č. 169/ZK/20;   
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
 
16. bod programu 
Individuální dotace Energy Centre České Budějovice, z.s. pro rok 2020 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 26 o přijetí usnesení: 40/0/0 
Číslo usnesení: 152/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. žádost spolku Energy Centre České Budějovice z. s., IČO 68550375, se sídlem nám. Přemysla 
Otakara II. 87/25, České Budějovice, o poskytnutí individuální dotace včetně jejího dodatku podle přílohy 
č. 1 návrhu č. 224/ZK/20, 
2. rozsah činností dle přílohy č. 2 návrhu č. 224/ZK/20, které vykonává spolek ve veřejném zájmu kraje; 
II. schvaluje 
1. poskytnutí dotace spolku Energy Centre České Budějovice z. s., IČO 68550375, se sídlem nám. 
Přemysla Otakara II. 87/25, České Budějovice, ve výši 1 000 000 Kč dle předložené žádosti o dotaci 
včetně jejího dodatku dle přílohy č. 1 návrhu č. 224/ZK/20, 
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace ve znění přílohy č. 3 návrhu č. 224/ZK/20; 
III. ukládá 
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JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
 
17. bod programu 
Memoranda o spolupráci s Fotbalovou asociací ČR a Českou unií sportu 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 27 o přijetí usnesení: 38/0/0 
Číslo usnesení: 153/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
informaci o stávajících memorandech a vyhodnocení dosavadní spolupráce; 
II. rozhodlo 
vyhradit si schválení memorand o spolupráci uvedených v části III. tohoto usnesení k rozhodnutí podle § 
37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů; 
III. schvaluje 
1.  Memorandum o spolupráci při rozvoji regionální fotbalové akademie mezi Jihočeským krajem, se 
sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 70890650, Fotbalovou asociací ČR, 
se sídlem Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6, Strahov, IČO 00406741, statutárním městem České 
Budějovice, se sídlem náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, IČO 00244732, a 
Nadačním fondem na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje, se sídlem Skuherského 1478/14, 
České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČO 02043572, ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 
172/ZK/20, 
2. Memorandum o spolupráci v oblasti podpory sportovní činnosti na území Jihočeského kraje mezi 
Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 70890650, 
a Jihočeskou krajskou organizací ČUS, se sídlem Skuherského 1478/14, 370 01 České Budějovice, IČO 
70923400, ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 172/ZK/20; 
IV. ukládá 
JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit podpis memorand všemi smluvními 
stranami. 
 
18. bod programu 
Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 
 

Diskuze: 
P. Braný – požádal o oddělené hlasování; 
 
Hlasování č. 28 neproběhlo. 
 
Hlasování č. 29 o přijetí části I. bere na vědomí: 42/0/0 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování č. 30 o části II.1 usnesení (POST BELLUM): 37/0/4 
 
Hlasování č. 31 o části II.2 usnesení (Volejbalový klub Č. Budějovice): 40/0/1 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování č. 32 o části II.3 usnesení (SK Vodní slalom Č. Budějovice): 34/3/5 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování č. 33 o části III. usnesení (ukládá řediteli KÚ): 36/0/0 
Návrh byl přijat. 
 

Číslo usnesení: 154/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o poskytnutí individuální dotace žadatelů: 
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1. POST BELLUM, o.p.s., Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČO 26548526, 
2. Volejbalový klub České Budějovice, Stromovka 12, 370 01 České Budějovice, IČO 60074205, 
3. SK Vodní slalom České Budějovice, z. s., České Vrbné 1995, 370 11 České Budějovice, IČO 
15770729; 
II. schvaluje 
poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy 
schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 78/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 s žadateli: 
1. POST BELLUM, o.p.s., Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČO 26548526, ve výši 100 000 Kč 
z požadované částky 255 000 Kč, na účel „Spolupráce Jihočeského kraje a Paměti národa Jihočeský kraj 
na dokumentaci pamětníků v roce 2020“, termín dosažení účelu dotace 31. 12. 2020, 
2. Volejbalový klub České Budějovice, Stromovka 12, 370 01 České Budějovice, IČO 60074205, ve výši 
1 000 000 Kč z požadované částky 1 500 000 Kč, na účel „Účast VK Jihostroj České Budějovice v CEV 
Champions League Volley 2019/2020“, termín dosažení účelu dotace 30. 5. 2020, a uvolnění prostředků 
ve výši 500 000 Kč z rozpočtové rezervy kraje na vyplacení individuální dotace, 
3. SK Vodní slalom České Budějovice, z. s., České Vrbné 1995, 370 11 České Budějovice, IČO 
15770729, ve výši 3 000 000 Kč z požadované částky 4 000 000 Kč, na realizaci projektu „Rozvoj Areálu 
Lídy Polesné – 3. etapa: Výstavba sociálního zařízení a zázemí vodáckého areálu“, termín dosažení 
účelu dotace 31. 12. 2021, a uvolnění prostředků z rozpočtové rezervy kraje na vyplacení individuální 
dotace; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o výsledku projednání jejich 
žádostí a zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 
 
19. bod programu 
Žádost o změnu termínu realizace akce ME mužů v softballu 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 39/0/0 
Číslo usnesení: 155/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost o změnu termínu realizace akce příjemce dotace Žraloci Ledenice z.s., Na Oborách 627, 373 11 
Ledenice, IČO 22727477, akce „Mistrovství Evropy mužů v softballu 2020“; 
II. schvaluje 
1. žádost příjemce dotace Žraloci Ledenice z.s., Na Oborách 627, 373 11 Ledenice, IČO 22727477, 
o změnu termínu realizace akce „Mistrovství Evropy mužů v softballu“, která se uskuteční ve dnech 21. – 
26. 6. 2021, termín dosažení účelu dotace do 31. 8. 2021 a termín podání závěrečné zprávy 
a vyúčtování dotace do 14. 9. 2021,  

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 177/ZK/20; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit podpis dodatku č. 1 dle části II. 
usnesení. 
 
20. bod programu 
Rozpočet školství - druhá úprava rozpisu rozpočtu 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 35 o přijetí usnesení: 41/0/0 
Číslo usnesení: 156/2020/ZK-28 
 
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. 180/ZK/20. 
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21. bod programu 
Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - 
MŠ pro zrakově postižené, ČB 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 36 o přijetí usnesení: 40/0/1 
Číslo usnesení: 157/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. realizaci projektu „Rekuperace v MŠ Zachariášova“ (žadatel: Mateřská škola pro zrakově postižené, 
České Budějovice, Zachariášova 5) z Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 
3 462 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 3 462 000 Kč, 
2. kofinancování projektu „Rekuperace v MŠ Zachariášova“ Jihočeským krajem ve výši 30 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj. 1 038 600 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu 
Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu 
č. 144/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci I. části uvedeného usnesení. 
T: 30. 6. 2020 
 
22. bod programu 
Realizace projektu předkládaného do Programu rozvoje venkova a jeho kofinancování a 
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – VOŠ a SZeŠ Tábor 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 37 o přijetí usnesení: 39/0/0 
Číslo usnesení: 158/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. realizaci projektu „Modernizace stájí pro prasata“ (žadatel: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská 
škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788) z Programu rozvoje venkova s celkovými výdaji ve výši 
20 000 000 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 20 000 000 Kč, 
2. kofinancování projektu „Modernizace stájí pro prasata“ Jihočeským krajem ve výši 50 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj. 10 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Programu rozvoje 
venkova s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 205/ZK/20, 
3. předfinancování projektu „Modernizace stájí pro prasata“ Jihočeským krajem ve výši 50 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, tj. 10 000 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Programu rozvoje 
venkova s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 205/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení. 
T: 30. 6. 2020 
 
23. bod programu 
Dodatek zřizovací listiny SOŠ ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí, zřizované krajem 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 38 o přijetí usnesení: 41/0/0 
Číslo usnesení: 159/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí, Blatské 
sídliště 600/I, IČO 60061855, kterým se ruší platné znění Článku 7 „Doplňková činnost“ a nahrazuje se 
novým zněním dle přílohy návrhu č. 183/ZK/20. 
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24. bod programu 
Informace o ukončení činnosti Dětského centra Jihočeského kraje a Dodatek ke Zřizovací listině 
příspěvkové organizace Domov PETRA Mačkov 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 
 

Diskuze: 
L. Kozlová - Dětské centrum Strakonice funguje 15 let a zajišťuje činnosti týkající se zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc, sociální rehabilitaci a dětskou skupinu, kterou využívají zaměstnanci 
Nemocnice Strakonice; předložený materiál navrhuje převzít jen jednu z činností, a to zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc; otázkou je, co se stane se zásadní službou sociální rehabilitace; upozornila, 
že po rozhodnutí správní rady se uskutečnila dne 12. 5. 2020 schůzka, ovšem bez přítomnosti zástupců 
vedení kraje; dodala, že existují zásadní rozhodnutí, která by se měla dělat ze strany vedení kraje a ptá 
se, z jakého důvodu nebyl nikdo z vedení kraje přítomen na zmiňované schůzce 12. 5. 2020; 
- služba sociální rehabilitace je vhodná i pro matky s dětmi, které jsou ohrožené odebráním dítěte; 
v Jihočeském kraji je sociální rehabilitace ve výši 15 lůžek a zjistila, že žádný kraj takovouto sociální 
službou nedisponuje; sociální rehabilitace v pobytové formě jako ze tří pobytových rehabilitací byla 
nejvýše hodnocena a financována ze strany dotačního řízení Jihočeského kraje; sociální rehabilitace 
poskytuje pomoc i rodinám, které se dostanou krátkodobě do nepříznivé životní situace; 
- předložené údaje jsou argumentačně podložené, data byla zjišťována z registru poskytovatelů 
sociálních služeb; další otázka směřovaná na odpovědného náměstka či hejtmanku kraje je, co bude se 
službou sociální rehabilitace; 
 

T. Hajdušek – sdělil, že předložený materiál ruší poskytování sociální rehabilitace i funkci dětské skupiny; 
bude navrhovat protinávrh usnesení; na tabuli promítl základní ekonomická data; dále sdělil důvody, proč 
Dětské centrum na základě kontroly mělo povinnost vrátit za r. 2017 dětský příspěvek ve výši 642 960 
Kč, v této souvislosti na základě osobní návštěvy podrobně popsal fungování dětského centra působícího 
v prostorách bývalého dětského oddělení Nemocnice Strakonice na jednom patře; současně citoval z 
Kontrolní zprávy za r. 2017;  
- k nevyužité dotaci ve prospěch dětí sdělil skutečnosti, že Rozhodnutí o přiznání dotace Dětské centrum 
obdrželo dne 25.10. 2019 a prostředky na účet dne 30.10.2019 (dopředu nemohli vědět, že prostředky 
obdrží, nebylo možné naplánovat využití prostředků);  
- vyjádřil se k zaslaným ekonomickým podkladům Odboru sociálních věcí KÚ (uvedl příklad na prádelně, 
stravě pro klienty); momentálně je nakupována strava za 110 Kč bez DPH, stravování 121 Kč vč. DPH; 
ve srovnáním s p.o. Mačkov nejde o žádnou úsporu; v materiálu ke zmiňovanému snížení nákladů pro 
zbytné služby, které nejsou nutné pro p.o. vč. funkce ředitele zařízení a účetní uvedl srovnání nákladů na 
ředitele a na účetní; 
- musíme vzít na vědomí neměnné rozhodnutí správní rady o ukončení činnosti, ale je možné připravit 
lepší řešení, než je předkládáno: zachování péče v nezměněném rozsahu, poskytování služby sociální 
rehabilitace a zachování dětské skupiny pro Strakonickou nemocnici; umístění Dětského centra je 
strategicky významné; 
- navrhuje vést nadále diskusi, sestavit pracovní skupinu a současně předložil protinávrh usnesení a ve 
prospěch dětí a rodičů požádal o odložení materiálu: 
 
Předložený protinávrh: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
1. přerušuje projednání bodu „Informace o ukončení činnosti Dětského centra Jihočeského kraje a 
Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov PETRA Mačkov.“; 
2. ustavuje pracovní skupinu k tomuto bodu, jejímž cílem je navrhnout takové řešení, které by v 
maximální možné míře zachovalo stávající rozsah poskytovaných služeb,  
3. pro činnost pracovní skupiny stanoví tyto podmínky: 
- každý ze zastupitelských klubů nominuje do pracovní skupiny nejvýše dva zástupce, 
- první jednání pracovní skupiny svolá hejtmanka kraje nejpozději do 17. 7. 2020, 
- jednání pracovní komise bude řídit předseda, který bude zvolen na prvním jednání, 
- návrh řešení předloží pracovní komise ZK nejpozději do 18.9.2020. 
 

S. Mrvka – financování je otázkou úhlu pohledu; Dětské centrum Strakonice je v tomto okamžiku 
nezastupitelné; situace je daleko složitější; s odůvodněním sdělil, že toto rozhodnutí je předčasné a mělo 
by se o něm ještě jednat; 
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P. Sojka – dle osobní návštěvy centra považuje předložené rozhodnutí za předčasné; nabádá k vytvoření 
pracovní skupiny a v září 2020 předložit rozhodnutí tak, aby služby byly naplněné a byla zajištěna péče 
pro matky a děti; 
 

J. Bauer – 15letá tradice fungování Dětského centra o něčem svědčí, úkolem politiků by mělo být udělat 
pro věc maximum; vyjádřil se k problematice dětských skupin (jde o rozumnou alternativu oproti jeslím 
nebo mateřským školám); navrhuje materiál odložit a situaci prodiskutovat; 
 

T. Hajdušek – konstatoval, že z mnoha faktických důvodů není možné fungování dvou organizací na 
jednom prostoru;  
 

I Stráská – upozornila, že některé kroky jsou důsledkem financování sociálních služeb, řada organizací 
nemá možnost prostředky na dofinancování utratit; v průběhu kontroly byla snaha být vůči dětskému 
centru vstřícní; Dětské centrum avizovalo určitou nestabilitu již nějakou dobu;  
- nebrání se debatě, ale vyjádřila obavy týkající se časové tísně, kdy už nebude možnost centru pomoci; 
ujistila zastupitele, že s OSOV probíhala komunikace v době koronavirové krize; dále ocitovala usnesení 
správní rady, které se týká rozhodnutí o ukončení činnosti jedné složky; nabádá k hledání shody 
k zachování Dětského centra; dále uvedla, že proti kontrole, která rozhodla o vrácení prostředků, nebyly 
subjektem vzneseny žádné námitky; 
 

T. Hajdušek – námitky vzneseny byly; dále navrhuje diskutovat o dalším postupu (jsme limitovaní koncem 
roku); navrhuje přijmout řešení, které umožní fungování sociální rehabilitace i dětské skupiny; 
 

I.Stráská – dalším aspektem je personál;  
 

T. Hajdušek – měli bychom dát nějaký pozitivní signál; hrozí, že k 31.12. 2020 sociální rehabilitace 
skončí; rozpracované projekty mohou být dopracovány v technickém zázemí ve Vimperku;   
 

I. Stráská – byl ukončen pouze projekt Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nikoli sociální 
rehabilitace; domnívá se, že projekty jsou navázány na sociální rehabilitaci; 
 

T. Hajdušek – navrhuje vybrat z každého klubu dva zástupce, záležitost prodiskutovat a návrh 
k projednání na zářijovém zastupitelstvu kraje; je možné rozšířit zřizovací listinu; 
 

I.Stráská – je možné rozšířit zřizovací listinu o sociální rehabilitaci; 
 

L. Kozlová – opětovně se dotazuje, z jakého důvodu nebyl nikdo z vedení kraje přítomen jednání 
zástupců Dětského centra Strakonice; na dotaz má odpovídat náměstek, který má tuto oblast 
v kompetenci; 
 

Z. Dvořák – sdělil důvod neúčasti na jednání;  
 

P. Doubková (vedoucí OSOV) – z pozice úředníka sdělila důvody, proč je v současné chvíli nejzásadnější 
zachování Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc; bylo třeba najít co nejschůdnější řešení, aby se 
to nedotklo dětí ani zaměstnanců; na MPSV byly zjišťovány veškeré postupy, musí být s předstihem 
jednáno na soudu; sdělila, že čas od září je velmi krátký a vyjádřila obavy, že pokud by se vše nestihlo, 
děti by od 1.1.2020 byly bezprizorní; časové odložení není možné; dále popsala zařízení v Mačkově; 
jsme ve fázi, že bychom potřebovali podklady od Dětského centra, ředitel centra má ještě některé 
dokumenty dodat; nejedná se o unáhlené rozhodnutí, bylo jednáno, zvažováno řešení a připravovány 
varianty již od února 2019; 
 

I.Stráská – shrnula, že diskuse je o zachování sociální rehabilitace a garantování činnosti dětské skupiny 
(dětskou skupinu si umí ředitel centra v nouzi vyřešit); 
- dotaz, zda je akceptovatelné rozšířit poskytování činnosti Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
(ZDVOP) o sociální rehabilitaci a dětskou skupinu pro p.o. JK a v návrhu zřizovací listiny zakomponovat 
kromě ZDVOP další dvě uvedené činnosti;  
 

M. Kuba – složitost vznikla tím, že je rušeno něco, co 15 let funguje; zajímá ho názor politika, do jehož 
kompetence záležitost patří; domnívá se, že čas je; nabádá najít řešení, aby fungující služba byla 
zachována; 
 
I. Stráská – vzniklá situace nesouvisí s kontrolou, ale problém na ukončení služby ZDVOP vznikl 
rozhodnutím správní rady; Dětské centrum bylo vždy ze strany kraje dobře financováno; dotaz na 
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P. Doubkovou, zda by se všechny kroky stihly provést v případě, že by k rozhodnutí došlo v září 2020; 
navrhuje provést rozhodnutí nyní; 
 

P. Doubková – odpověděla, že jde o formální kroky, které mají své správní lhůty (rozhodování soudu, 
právní tituly); v případě, že by zastupitelé rozhodli až 10.9., tak až po tomto datu by mohly být prováděny 
další kroky; obává se, že 31.12. 2020 bude problém; 
- vyjádřila se k projektům - pokud donátor rozhodl, že se jedná o klíčovou aktivitu projektu související 
s nějakou službou daného právního subjektu, nelze oddělit předmět toho, kterého se to týká; 
 

S. Mrvka – domnívá se, že podstata problému je ve financování dětí; kapacita 33 osob je pro Jihočeský 
kraj nízká a domnívá se, že by kapacita měla být rozšířena; 
 

I.Stráská – byla zde tendence rušit zařízení pro děti, o zachování Dětského centra kraj bojoval; 
 

T. Hajdušek – k vystoupení S. Mrvky uvedl, že metodika Krajského úřadu JK uvádí, že prostředky se 
proplácejí na rychlé předběžné opatření a neproplácí se na pomalé předběžné opatření;  
- navrhuje odhlasovat rozšíření zřizovací listiny o sociální rehabilitaci (příp. dětskou skupinu – pokud ano, 
uvést „organizace též řízena jako zařízení poskytující služby dětské skupiny“); po proběhlé diskusi trvá na 
tom, aby převod činnosti z dnešního Dětského centra na PETRA Mačkov probíhal pod kontrolou politiků 
(v usnesení uvést bod na zřízení pracovní skupiny dohlížející na předání činnosti a bude to směřovat 
k tomu, aby od 1.1. 2021 byla zajišťovaná činnost ZDVOP, sociální rehabilitace a dětské skupiny); 
 

E. Novotná (Odbor sociálních věcí) – uvedla na pravou míru záležitosti týkající se předběžných opatření 
(nejedná se jen o metodiku, ale i o zákon o zvláštních řízeních soudních); 
 

I.Stráská – upozornila, že nepřebíráme činnost Dětského centra, přebíráme pouze potenciál činnosti; 
 

L. Kozlová – navrhované rozšíření zřizovací listiny o sociální rehabilitaci, příp. dětskou skupinu není 
korektní bez projednání s ředitelkou Domova PETRA Mačkov;  
 

J. Krejsová – s odůvodněním souhlasí s pokračováním činnosti dětské skupiny i sociální rehabilitace; bylo 
by vhodné jednat se správní radou; 
 

I. Stráská – souhlasí s L. Kozlovou, že s ředitelkou PETRA Mačkov by se měly dojednat podmínky; nemá 
problém s vytvořením pracovní skupiny; může se stát i to, že dojde k rozhodnutí o pokračování a ředitelka 
bude mít rozšířenou zřizovací listinu o činnosti, které nebude provádět; 
 

T. Hajdušek – s navrženým usnesením je možno souhlasit za dvou podmínek: dodatek č. 16 ke zřizovací 
listině bude obsahovat i větu: „organizace je též zřízena jako zařízení poskytující sociální rehabilitaci 
podle § 70 zákona o sociálních službách a organizace je též zřízena jako zařízení poskytující služby 
dětské skupiny“; pokud bude hlasováno o takto doplněné zřizovací listině, může být hlasováno 
o původním usnesení; hejtmanku kraje požádal o sestavení pracovní skupiny; poté stahuje svůj návrh na 
usnesení; současně požádal o seznam členů pracovní skupiny; 
 

I.Stráská – požádala kluby do pondělí o sdělení zástupců do pracovní skupiny; zrekapitulovala usnesení 
– doplnění zřizovací listiny o sociální rehabilitaci dle § č. 70 zákona č. 108 o sociálních službách; 
 

T. Hajdušek – navrhuje slovo „sociální rehabilitace“ uvést do části I. usnesení „schvaluje poskytování 
činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a sociální rehabilitaci v JK prostřednictvím 
příspěvkové organizace kraje“ + zároveň uvést do zřizovací listiny; 
 

I.Stráská – rekapitulace usnesení: schvaluje poskytování činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc v JK prostřednictvím p.o. kraje, dále sociální rehabilitaci dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách a činnost dětské skupiny; dodatek ke zřizovací listině bude v upraveném znění; 
 

P. Pavel – za Jihočechy 2011 je nominován do pracovní skupiny; 
 

P. Doubková – vycházíme z toho, že Dětské centrum Strakonice oficiální formou rozhodlo, že ukončí 
sociální rehabilitaci;  
 

T. Hajdušek – dnes schvalujeme rozšíření zřizovací listiny; bude sestavena pracovní skupina ze zástupců 
zastupitelských klubů, pracovníků Odboru sociálních věcí KÚ a stávajících představitelů Dětského centra, 
kde bude diskutován převod; 
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I.Stráská – pokud by nedošlo k ukončení služby sociální rehabilitace, otevíráme zde pouze možnost tuto 
službu poskytovat a pak bychom museli na kraji tuto službu rozšířit dalším rozhodnutím o pověření; 
 

Hlasování č. 39 o přijetí usnesení v upraveném znění: 43/0/0 
Číslo usnesení: 160/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
1. poskytování činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, sociální rehabilitaci dle § 70 zák. č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách a činnost dětské skupiny v Jihočeském kraji prostřednictvím 
příspěvkové organizace kraje, 
2. dodatek č. 16 ke Zřizovací listině Domova PETRA Mačkov, č.p. 79, 388 01 Mačkov, IČO 70871779, ve 
znění uvedeném v příloze č. 2 návrhu č. 214/ZK/20, v upraveném znění, 
3. podání žádosti Domova PETRA Mačkov, č.p. 79, 388 01 Mačkov, IČO 70871779, o pověření výkonem 
sociálně-právní ochrany dětí jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s účinností od 1. 1. 2021. 
 
25. bod programu 
Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2021 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 40 o přijetí usnesení: 39/0/0 
Číslo usnesení: 161/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro rok 2021 dle přílohy 
návrhu č. 195/ZK/20. 
 
26. bod programu 
Metodika pro poskytování účelové dotace dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2021 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 41 o přijetí usnesení: 36/0/0 
Číslo usnesení: 162/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. Metodiku pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 
2021 dle přílohy návrhu č. 209/ZK/20, 
2. odlišný postup v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje při poskytování účelové dotace dle § 101a 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatelům sociálních 
služeb pro rok 2021 mimo směrnici č. SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné 
finanční podpory; 
II. vyhlašuje 
dotační řízení Jihočeského kraje v oblasti podpory poskytování sociálních služeb pro rok 2021 ke dni 
01. 07. 2020 s termínem pro podávání žádostí od 15. 09. 2020 do 31. 10. 2020; 
III. ukládá 
1.JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení, 
2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje návrhy výše dotace pro 
jednotlivé sociální služby pro rok 2021. 
T: 28. 02. 2021 
 
27. bod programu 
Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 
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Diskuze: 
J. Bauer – vyjádřil se k problému víceletého financování sociálních služeb; nezaznamenal, zda je kraj 
spokojen s částkou 1 173 mil. Kč na r. 2020 (předchozí bod č. 26) a zda kraj pro r. 2021 očekává 
v sociální oblasti více finančních prostředků; 
 

I. Stráská – odpověděla, že požadavky sociálních zařízení jsou vyšší; co se týká dotačního programu, jde 
o bonus kraje k prostředkům na služby zařazené do sítě; z jednání s premiérem o kompenzaci požadují 
kraje minimálně o miliardu více v sociálních službách na r. 2021; 
 

Hlasování č. 42 o přijetí usnesení: 35/0/0 
Číslo usnesení: 163/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. pravidla „Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020“ dle přílohy 1 
návrhu č. 210/ZK/20 s alokací 43.482.882,91 Kč, 
2. odlišný postup v rámci „Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020“ 
mimo směrnici SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory; 
II. vyhlašuje 
„Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2020“ s termínem zveřejnění programu 
dne 26. 06. 2020 a s termínem pro podávání žádostí od 27. 07. 2020 do 10. 08. 2020 do 12.00 hod.; 
III. ukládá 
1.JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení, 
2. Mgr. Zdeňkovi Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje návrhy výše dotace pro 
jednotlivé žadatele v rámci „Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020“. 
T: 10. 09. 2020 
 
28. bod programu 
Návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu podpory vybavení zařízení 
sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací 
standard DVB-T2 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 43 o přijetí usnesení: 37/0/0 
Číslo usnesení: 164/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje zařízením sociálních služeb 
v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 a návrhy hodnotící komise dle přílohy 2 návrhu č. 
233/ZK/20; 
II.  schvaluje 
poskytnutí dotace dle návrhu hodnotící komise na rozdělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům 
v rámci dotačního programu „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím 
finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“ dle přílohy 2 návrhu č. 
233/ZK/20 v celkové výši 712 743,62 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle 
Pravidel programu; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 28. 8. 2020 
 
29. bod programu 
Žádost organizace Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. o 
individuální dotaci 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 44 o přijetí usnesení: 39/0/0 
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Číslo usnesení: 165/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost organizace Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú., U Hvízdala 
1402/9, 370 11 České Budějovice, IČO 65053079, o poskytnutí individuální dotace ve výši 900 000 Kč na 
projekt Modulární stavba pro sociálně terapeutické dílny centra ARPIDA dle přílohy 1 návrhu 
č.136/ZK/20; 
II. schvaluje  
1. poskytnutí individuální dotace organizaci Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním 
postižením, z.ú., U Hvízdala 1402/9, 370 11 České Budějovice, IČO 65053079, ve výši 900 000 Kč 
na projekt Modulární stavba pro sociálně terapeutické dílny centra ARPIDA, 
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace organizaci Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se 
zdravotním postižením, z.ú., IČO 65053079, dle přílohy 2 návrhu č. 136/ZK/20; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
30. bod programu 
Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje 
Předkladatel: Pavel Hroch 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 45 o přijetí usnesení: 38/0/0 
Číslo usnesení: 166/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. žádost příjemce dotace města Slavonice, Horní Náměstí 525, 378 81 Slavonice, IČO 00247456, 
o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Slavonice“, reg. č. 425-01-009/16, v rámci 
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí 
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016, 
2. žádost příjemce dotace TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z. s., ČSLA 244, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČO 
14504391, o změnu rozpočtu projektu „Zajištění sportovní činnosti fotbalové mládeže“, reg. č. 448-01-
135/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, 
výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019, 
3. žádost příjemce dotace obce Strážkovice, Strážkovice 95, 374 01 Strážkovice, IČO 00245461, 
o prodloužení termínu realizace projektu „Stavba požární zbrojnice Strážkovice“, reg. č. 452-03-03/19, 
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 
obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, 
4. žádost příjemce dotace obce Rožmitál na Šumavě, Rožmitál na Šumavě 131, 382 92 Rožmitál 
na Šumavě, IČO 00246123, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce objektu na 
hasičskou zbrojnici JSDH Rožmitál na Šumavě“, reg. č. 452-03-04/19, v rámci Dotačního programu 
Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 
1. výzva pro rok 2019, 
5. žádost příjemce dotace obce Nebahovy, Nebahovy 38, 384 01 Nebahovy, IČO: 00250597, o 
prodloužení termínu realizace projektu „Projektová dokumentace - Cyklostezka Nebahovy – Zdenice“, 
reg. č. 446-01-004, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy 
v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019, 
6. žádost příjemce dotace STARLETTE České Budějovice, z. s., Jasanová 1553/36, 370 08 České 
Budějovice, IČO 06665284, o změnu rozpočtu projektu „Celoroční činnost“, reg. č. 448-01-153/19, 
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, 
výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019, 
7. žádost příjemce dotace SK Čkyně z.s., Čkyně 2, 384 81 Čkyně, IČO 60096861, o změnu rozpočtu 
projektu „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže“, reg. č. 448-01-027/19, v rámci Dotačního programu 
Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 
2019, 
8. žádost příjemce dotace Jihočeské hospodářské komory, Husova 1846/9, 370 01 České Budějovice, 
IČO 48208248, o prodloužení termínu realizace projektu „Příměstské technické tábory (Technika mě 
baví) 2019-2020“, reg. č. 449-01-008/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora 
technického vzdělávání Jihočeského kraje, výzva pro školní rok 2019/2020, 
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9. žádost příjemce dotace Jihočeské hospodářské komory, Husova 1846/9, 370 01 České Budějovice, 
IČO 48208248, o prodloužení termínu realizace projektu „Podpora řemesel 2020“, reg. č. 449-01-009/19, 
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání Jihočeského kraje, 
výzva pro školní rok 2019/2020, 
10. žádost příjemce dotace Gymnázia J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 1193/23, 371 46 České Budějovice, 
IČO 60076135, o prodloužení termínu realizace projektu „Lyžařský výcvikový kurz“, reg. č. 471-01-
014/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, výzva pro 
školní rok 2019/2020, 
11. žádost příjemce dotace FC MAS Táborsko, Kvapilova 3075, 39003 Tábor, IČO 26105217, o změnu 
rozpočtu „Podpora mužstva FC MAS Táborsko a.s.“, reg. č. 448-02-005, v rámci Dotačního programu 
Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 
2019, 
12. žádost příjemce dotace obce Neplachov, Neplachov 47, 373 65 Neplachov, IČO 00581801, 
o prodloužení termínu realizace projektu „Dopravní automobil - Neplachov“, reg. č. 452-02-35/19, v rámci 
Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2019, 
13. žádost příjemce dotace obce Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov, IČO 00246212, 
o prodloužení termínu realizace projektu „Obnova vodovodu Zlatá Koruna - horní část“, reg. č. 434-02-
016/20, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraj Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské 
infrastruktury, 1. výzva pro rok 2020; 
II. schvaluje 
1. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Slavonice“, reg. č. 425-01-009/16, příjemce 
dotace město Slavonice, Horní Náměstí 525, 378 81 Slavonice, IČO 00247456, v rámci Dotačního 
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 
1. výzva pro rok 2016, a to do 31. 5. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 6. 2021, 
2. změnu rozpočtu projektu „Zajištění sportovní činnosti fotbalové mládeže“, reg. č. 448-01-135/19, 
příjemce dotace TJ Sokol Planá nad Lužnicí, z. s., ČSLA 244, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČO 14504391, 
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, 
výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019, a to snížení položek „soustředění – ubytování, stravování“ o 
19 800 Kč, „cestovné a doprava“ o 8 300 Kč a „bezpečné fotbalové branky“ o 9 000 Kč a navýšení 
položek „praní dresů“ o 11 000 Kč, „startovné na turnajích“ o 19 000 Kč, „nájemné hala, hřiště, UMT“ o 
4 000 Kč a „sportovní vybavení“ o 3 100 Kč, 
3. prodloužení termínu realizace projektu „Stavba požární zbrojnice Strážkovice“, reg. č. 452-03-03/19, 
příjemce dotace obec Strážkovice, Strážkovice 95, 374 01 Strážkovice, IČO 00245461, v rámci 
Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, a to do 31. 10. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 
16. 11. 2020, 
4. prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce objektu na hasičskou zbrojnici JSDH Rožmitál 
na Šumavě“, reg. č. 452-03-04/19, příjemce dotace obec Rožmitál na Šumavě, Rožmitál na Šumavě 131, 
382 92 Rožmitál na Šumavě, IČO 00246123, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční 
dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, a to do 31. 
8. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 9. 2020, 
5. prodloužení termínu realizace projektu „Projektová dokumentace – Cyklostezka Nebahovy – Zdenice“, 
reg. č. 446-01-004, příjemce dotace obec Nebahovy, Nebahovy 38, 384 01 Nebahovy, IČO: 00250597, 
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji,  
1. výzva pro rok 2019, a to do 28. 2. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 3. 2021, 
6. změnu rozpočtu projektu „Celoroční činnost“, reg. č. 448-01-153/19, příjemce dotace STARLETTE 
České Budějovice, z. s., Jasanová 1553/36, 370 08 České Budějovice, IČO 06665284, v rámci Dotačního 
programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva 
pro rok 2019, a to změna položek „mažoretková obuv“ na „mažoretkové vybavení/náčiní“ a „twirlingová 
obuv“ na „twirlingové vybavení/náčiní“ a dále snížení nákladů „doprava na soutěže“ z 90 000 Kč na 
50 000 Kč a navýšení o 40 000 Kč položky „kostýmy“ z 30 000 Kč na celkových 70 000 Kč, 
7. změnu rozpočtu projektu „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže“, reg. č. 448-01-027/19, příjemce 
dotace SK Čkyně z.s., Čkyně 2, 384 81 Čkyně, IČO 60096861, v rámci Dotačního programu Jihočeského 
kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2019, a to 
přesun celkových nákladů z položky „přeprava mládeže na zápasy“ 33 600 Kč a náklady ve výši 23 750 
Kč z položky „osobní náklady (správce hřiště, úklid kabin, praní)“ na nákup vybavení pro sportovní 
činnost s dětmi a mládeží, 
8. prodloužení termínu realizace projektu „Příměstské technické tábory (Technika mě baví) 2019-2020“, 
reg. č. 449-01-008/19, příjemce dotace Jihočeská hospodářská komora, Husova 1846/9, 370 01 České 
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Budějovice, IČO 48208248, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora technického 
vzdělávání Jihočeského kraje, výzva pro školní rok 2019/2020, a to do 31. 8. 2020 s termínem podání 
závěrečné zprávy do 15. 9. 2020, 
9. prodloužení termínu realizace projektu „Podpora řemesel 2020“, reg. č. 449-01-009/19, příjemce 
dotace Jihočeská hospodářská komora, Husova 1846/9, 370 01 České Budějovice, IČO 48208248, 
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora technického vzdělávání Jihočeského kraje, 
výzva pro školní rok 2019/2020, a to do 31. 12. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 
2021, 
10. prodloužení termínu realizace projektu „Lyžařský výcvikový kurz“, reg. č. 471-01-014/19, příjemce 
dotace Gymnázium J. V. Jirsíka, Fr. Šrámka 1193/23, 371 46 České Budějovice, IČO 60076135, v rámci 
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, výzva pro školní rok 
2019/2020, a to do 31.12. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2021, 
11. změnu rozpočtu projektu “Podpora mužstva FC MAS Táborsko a.s.“, reg. č. 448-02-005, příjemce 
dotace FC MAS Táborsko a.s., Kvapilova 3075, 39003 Tábor, IČO 26105217, v rámci Dotačního 
programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva 
pro rok 2019, a to navýšení položky „pronájmy sportovišť“ z 200 000 Kč na 438 274 Kč a snížení položky 
autobusová doprava o 238 274 Kč, 
12. prodloužení termínu realizace projektu „Dopravní automobil - Neplachov“, reg. č. 452-02-35/19, 
příjemce dotace obec Neplachov, Neplachov 47, 373 65 Neplachov, IČO 00581801, v rámci Dotačního 
programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského 
kraje, 2. výzva pro rok 2019, a to do 30. 9. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 10. 2020, 
13. prodloužení termínu realizace projektu „Obnova vodovodu Zlatá Koruna - horní část“, reg. č. 434-02-
016/20, příjemce dotace obec Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov, IČO 00246212, 
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské 
infrastruktury, 1. výzva pro rok 2020, a to do 30. 6. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 7. 
2021; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 31. 8. 2020 
 
P. Hroch – navrhl sloučení důvodových zpráv a rozpravy k bodům č. 34 až 38 (bez námitek) + sloučené 
hlasování; 
 
Rozprava: 
M. Kuba – upozornil na nejasnosti u bodu č. 31 (DP na Protidrogovou politiku) týkající se žádostí spol. 
Prevent; je nelogické, aby žádosti měly stejné částky; u sedmi položek je stejná částka u nákladů ve výši 
842 106 Kč přesně; požádal o vysvětlení uvedených prostředků;  
 

J. Bartošek – nejedná se o jednoduchou práci; s odváděnou prací jsou spojené mzdové náklady; vložené 
prostředky do prevence se mnohonásobně vrátí v praxi; své vyjádření sděloval jako člověk, který ve 
službách pracoval; nabádá M. Kubu, aby se v případě pochybností podíval do předchozích vyúčtování; 
 

M. Kuba – v předchozím vystoupení nezpochybňoval práci týkající se protidrogové prevence; dotazoval 
se, zda jsou služby identické v sedmi aktivitách; jeho dotaz směřoval k tomu, jak částky vznikly a proč 
jsou ve všech oblastech stejné; 
 
V. Pešek – podotkl, že jde o terénní práce; 
 

L. Kozlová – M. Kuba neznevažoval práci spol. Prevent, ale upozorňoval na to, že jsou uvedeny naprosto 
stejné položky v celkových nákladech; 
 

J. Váňa – v diskusi se zaměňuje formální část té částky s podstatou; požádal o vysvětlení, proč se někde 
poskytuje 265 tis. Kč a někde 790 tis. Kč, pokud jsou náklady všude stejné; 
 

P. Hroch – vysvětlil, že uvedenou částku stanovuje spol. Prevent; první sloupec se opisuje ze žádosti, 
druhý sloupec jsou požadavky a třetí sloupec jsou částky k rozdělení a po úpravě na minulém zasedání 
zastupitelstva kraj rozděluje na protidrogovou politiku 7 mil. Kč; doplnil, že garantem celého projektu je 
M. Nerud; kraj vychází z reality, co chce spol. Prevent poskytnout, je posuzována vhodnost či 
nevhodnost;  
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J. Bartošek – k M. Kubovi uvedl, že na jeho dotazy mohlo být odpovězeno dříve, v komisi byl zástupce 
ODS; 
 

L. Kozlová – připomenula, že její protinávrh na navýšení na 8 mil. Kč nebyl na minulém zastupitelstvu 
podpořen; 
 

M. Kuba – dotaz, kdo je předseda sociální komise, který by měl vysvětlení poskytnout; 
 

I.Stráská – předsedkyně sociálně-zdravotní komise p. Korčaková není členkou zastupitelstva kraje; 
domnívá se, že částka vznikla tak, že požadované prostředky spol. Prevent se vydělily sedmi místy 
poskytování služeb; 
 

J. Fišer – navrhl rozhodnout hlasováním a současně požádal o vysvětlení dotazu formou písemné 
odpovědi (jakým způsobem bylo o prostředky žádáno); 
 

J. Váňa – dotaz, zda jsou náklady v žádostech rozepsané; P. Hroch – odpovídá, že ano; 
 
31. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje 
v roce 2020, 1. výzva pro rok 2020 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 

Sloučené hlasování č. 46 o přijetí usnesení: 31/1/1 
Číslo usnesení: 167/2020/ZK-28 
 
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. 192/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky 
Jihočeského kraje v roce 2020, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 1 000 000 Kč dle příloh návrhu č. 
192/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 
 
32. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky, 1. výzva pro rok 2020 - výběr 
projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 

Sloučené hlasování č. 46 o přijetí usnesení: 31/1/1 
Číslo usnesení: 168/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a 
prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu 
č. 212/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora 
posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů 
pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 1 500 000 Kč dle příloh návrhu č. 212/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 
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33. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2020 - výběr 
projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 

Sloučené hlasování č. 46 o přijetí usnesení: 31/1/1 
Číslo usnesení: 169/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 165/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro 
rok 2020, dle příloh návrhu č. 165/ZK/20 v celkové výši 6 868 394,60 Kč 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 
 
34. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 
1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 

Sloučené hlasování č. 46 o přijetí usnesení: 31/1/1 
Číslo usnesení: 170/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 
193/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí 
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 6 000 000 Kč dle příloh návrhu č. 193/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  
 
35. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 
obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 

Sloučené hlasování č. 46 o přijetí usnesení: 31/1/1 
Číslo usnesení: 171/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 
2020, dle přílohy č. 1 návrhu číslo 182/ZK/20;  
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů 
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 6 000 000 Kč dle 
příloh návrhu číslo 182/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 
 
36. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního 
sportu, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 

Sloučené hlasování č. 46 o přijetí usnesení: 31/1/1 
Číslo usnesení: 172/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru projektů v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 
návrhu č. 188/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a 
mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 50 000 000 Kč dle příloh návrhu č. 
188/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 
 
37. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2020 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 

Sloučené hlasování č. 46 o přijetí usnesení: 31/1/1 
Číslo usnesení: 173/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora školství, 1. výzva pro rok 2020 dle přílohy č. 1 návrhu 200/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 
2020, v celkové výši 2 500 000 Kč dle příloh návrhu č. 200/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 
 
38. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů, 1. výzva pro rok 2020 - výběr 
projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 

Sloučené hlasování č. 46 o přijetí usnesení: 31/1/1 
Číslo usnesení: 174/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020 dle přílohy č. 1 návrhu č. 211/ZK/20; 
II. schvaluje 
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poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů 
v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020, v celkové výši 635 000 Kč dle příloh návrhu č. 211/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 
 
39. bod programu 
Dotační program Zřizování nových oplocenek - 3. část žádostí k projednání 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 

Diskuze: 
Z. Mráz – Výbor pro venkov, zemědělství a životní prostředí materiály projednal a doporučuje je ke 
schválení; 
 

Hlasování č. 47 o přijetí usnesení: 40/0/0 
Číslo usnesení: 175/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek v celkové 
výši 1 230 200 Kč dle přílohy návrhu č. 213/ZK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkoly potřebné k realizaci 
části I. tohoto usnesení. 
T: 30. 9. 2020 
 
40. bod programu 
Zrušení usnesení č. 208/2018/ZK-14 a schválení realizace projektu „Opatření pro regeneraci 
stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ 
a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje 
Předkladatel: Pavel Hroch 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 48 o přijetí usnesení: 41/0/0 
Číslo usnesení: 176/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. ruší 
usnesení č. 208/2018/ZK-14 ze dne 21. 6. 2018;   
II. schvaluje 
1. realizaci a financování projektu Jihočeského kraje „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů 
ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ v rámci Operačního 
programu životní prostředí, prioritní osa 4., specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany 
národně významných chráněných území (dále jen OPŽP) s celkovými výdaji ve výši 109 600 830,- Kč vč. 
DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 109 172 031,- Kč vč. DPH, 
2. předfinancování způsobilých výdajů projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany 
v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ Jihočeským krajem maximálně do 
výše 109 172 031,- Kč vč. DPH, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy 
č. 1 návrhu č. 167/ZK/20, 
3. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany 
v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ Jihočeským krajem maximálně do 
výše 428 799,- Kč vč. DPH; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit úkony nezbytné k realizaci bodu II. tohoto 
usnesení. 
T: 31. 9. 2021 
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41. bod programu 
Dodatek ke smlouvě - Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 
Předkladatel: Pavel Hroch 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 49 o přijetí usnesení: 40/0/0 
Číslo usnesení: 177/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, z. s., Perlitová 1820/52, 140 00 Praha 4,  
IČO 60165405, o prodloužení termínu realizace projektu „29. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 
Český Krumlov“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 222/ZK/20; 
II. schvaluje 
1. prodloužení termínu realizace projektu, 
2. uzavření dodatku č. I ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OKPP/012/2020 dle přílohy č. 3 návrhu  
     č. 222/ZK/20; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení 
T: 31. 12. 2020 
 
42. bod programu 
Dodatek ke smlouvě - Jihočeská Silva Nortica 
Předkladatel: Pavel Hroch 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 50 o přijetí usnesení: 38/0/1 
Číslo usnesení: 178/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost sdružení Jihočeská Silva Nortica, Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 706590061, 
ze dne 1. 6. 2020 o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OKPP/084/2019 na projekt „Podpora 
kulturních akcí Euroregionu Silva Nortica k 30. výročí pádu železné opony“; 
II. schvaluje 
1. prodloužení termínu realizace a změnu dílčích nákladů projektu, 
2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OKPP/084/2019 dle přílohy č. 3 návrhu 
č. 223/ZK/20; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
A. Krák – navrhl sloučení předložení důvodových zpráv, diskuse a hlasování k bodům č. 43 a 44 (bez 
námitek); 
 
43. bod programu 
Realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“, jeho 
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje 
Předkladatel: Mgr. Bc. Antonín Krák 
 

Sloučené hlasování č. 51 o přijetí usnesení: 37/0/0 
Číslo usnesení: 179/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. realizaci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“ (žadatel: Jihočeský 
kraj) a podání žádosti o podporu do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s celkovými 
způsobilými výdaji 57 000 000,- Kč, 
2. kofinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“ Jihočeským 
krajem ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 850 000,- Kč, s podmínkou přidělení 
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dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy č. 1 k návrhu č. 207/ZK/20, 
3. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje 
II“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 3 420 000,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy 
č. 1 k návrhu č. 207/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.  
T: 31. 12. 2024 
 
44. bod programu 
Realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, jeho 
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje 
Předkladatel: Mgr. Bc. Antonín Krák 
 

Sloučené hlasování č. 51 o přijetí usnesení: 37/0/0 
Číslo usnesení: 180/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. realizaci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“ (žadatel: Jihočeský 
kraj) a podání žádosti o podporu do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s celkovými 
způsobilými výdaji 95 160 000,- Kč, 
2. kofinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“ Jihočeským 
krajem ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 4 758 000,- Kč, s podmínkou přidělení 
dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s čerpáním na základě Formuláře 
evropského projektu dle přílohy č. 1 k návrhu č. 208/ZK/20, 
3. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje 
III“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 6 840 000,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy 
č. 1 k návrhu č. 208/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.  
T: 31. 12. 2024 
 
45. bod programu 
Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – 
aktualizace 2020 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 
J. Švec – navrhl sloučení předložení důvodových zpráv a diskuze k bodům č. 45 až 47 (bez námitek); 
 
Rozprava: 
M. Kuba – vznesl dotaz směřující k napojení dálnice na oblast Č. Budějovic (obchvat Srubce) - zda jsme 
si jisti termíny;  
 

J. Švec – materiály s kolegy tvořil, byl přítomen u zrodu bílých knih a principu způsobu jejich nového 
pojetí, ale nevstupuje do nich ext-post; jde o pracovní nástroj pro ředitele SÚS, o systémový nástroj; 
domnívá se, že dotaz M. Kuby s tímto nesouvisí; 
 

M. Kuba – materiál č. 45 se týká programu investiční výstavby a oprav a co se týká investic na silnicích 
II. tř. se uvedené body týkají zanádražních komunikací, přeložek napojení města na dálnici; dotazoval se, 
zda dochází k časovému posunu a domnívá se, že do projednávání týkajících se obchvatů, výkupů 
pozemků, mají politici aktivně vstupovat; jeho dotaz směřoval, zda je jistota, že u přeložek č. II/156 a 
II/157 uvedených v materiálech, jsou termíny sladěny; 
 

J. Knot – odpověděl, že přivaděče směrem z dálnice do Č. Budějovic jsou připraveny; je otázkou, zda se 
mají realizovat a vypsat výběrové řízení nyní, kdy by přivaděč např. rok nebyl nefunkční z důvodu 
zpoždění dostavby dálnice D3;   
- obchvat Srubce ve smyslu „do pravé strany“ je problematičtější; domnívá se, že na základě projednání 
této komunikace na magistrátu byl úplně zrušený územní plán Srubce; 
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I.Stráská – v této věci je komunikováno s ŘSD; 
 

J. Švec - uvedl, že do systému bílých knih by politik neměl vstupovat; bílé knihy by se měly tvořit nějakým 
systémem; ovšem nikdy neřekl, že politik by neměl řešit konkrétní úkoly; 
 

P. Kalina – jižní tangenta je v bílých knihách uvedena; posteskl si na tím, že J. Knot musí odpovídat na 
dotazy spadající do kompetence J. Švece a hejtmanka kraje musí reagovat na otázky spadající do 
kompetence náměstka pro sociální věci;  
 

J. Váňa – nedomnívá se, že by do toho neměli politici zasahovat; zastupitelé by měli znát priority; 
připomněl dobu, kdy v bílé knize figurovala přeložka II/154 v Třeboni a on lobboval za to, aby se 
dostávala výše a výše; pokud zde zastupitelstvo něco schvaluje, musí mít právo do toho hovořit; 
 

I.Stráská – zastupitelstvo schválilo kritéria, politici mají právo kritéria schválit, rozhodnout o nich a mají 
právo ve výjimečném případě své rozhodnutí porušit (nemělo by to být pravidlo); 
 

J. Švec – chtěl se vyjádřit k přeložce v Třeboni, byl jim odesílán dopis, zda chtějí cyklostezku nebo pouze 
opravu silnice; 
 

P. Pavel – projednávané body č. 45 až 47 Dopravní výbor projednal a doporučuje je ke schválení; 
 

J. Váňa – hovořil o přeložce silnice II/154 v Třeboni a nejednalo se o žádnou cyklostezku;  
 

I.Stráská – navrhuje hlasovat o bodech č. 45 a 47 (bez námitek); 
 
Sloučené hlasování č. 52 o přijetí usnesení: 40/0/0 
Číslo usnesení: 181/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 
2020, uvedený v příloze návrhu č. 186/ZK/20. 
 
46. bod programu 
Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského 
kraje (mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2020 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 
 

Sloučené hlasování č. 52 o přijetí usnesení: 40/0/0 
Číslo usnesení: 182/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje 
(mimo páteřní a základní síť) – aktualizace 2020, uvedený v příloze návrhu č. 197/ZK/20. 
 
47. bod programu 
Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci 
Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2020 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 
 

Sloučené hlasování č. 52 o přijetí usnesení: 40/0/0 
Číslo usnesení: 183/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie 
bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2020, uvedený v příloze návrhu č. 187/ZK/20. 
 
48. bod programu 
Individuální dotace – žádost obce Čkyně 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 
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Diskuze: 
P. Pavel – Dopravní výbor materiál projednal a nedoporučuje ho zastupitelstvu ke schválení; 
 

Hlasování č. 53 prohlášeno za zmatečné. 
 

Hlasování č. 54 o přijetí usnesení: 1/21/19 
Návrh nebyl přijat. 
 
49. bod programu 
Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k 
zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, a.s. 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 55 o přijetí usnesení: 40/0/0 
Číslo usnesení: 184/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. dodatek č. 2 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k 
zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce s dopravcem České 
dráhy, a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 185/ZK/20, 
2. dodatek č. 1 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k 
zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce - trať 202 s dopravcem 
České dráhy, a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 185/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje dodatky 
Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní 
obslužnosti vlaky regionální dopravy uvedené v části I. usnesení. 
T: 3. 7. 2020 
 
50. bod programu 
Rozpočtové změny 13/20 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 
 

Diskuze: 
J. Váňa – připomněl projednání materiálu na Finančním výboru, kromě rozpočtového opatření č. 201/Z na 
odkup akcií; požádal o oddělené hlasování; 
 

J. Bartošek – Finanční výbor materiál projednal (formou dodatku na stůl) a doporučil ho ke schválení; 
 

Hlasování č. 56 o přijetí usnesení (bez rozpočtového opatření č. 201/Z): 36/0/4 
Návrh byl přijat. 
 

Hlasování č. 57 o rozpočtovém opatření č. 201/Z: 30/4/5 
Návrh byl přijat. 
Číslo usnesení: 185/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. schválení rozpočtových opatření č. 166/R – 181/R na jednání rady kraje dne 4. 6. 2020, 
2. předložení rozpočtových opatření č. 186/R – 200/R na jednání rady kraje dne 11. 6. 2020; 
II. schvaluje 
rozpočtová opatření č. 164/Z – 165/Z, 182/Z – 185/Z a 201/Z; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 164/Z 
– 165/Z a 182/Z – 185/Z a 201/Z. 
 
J. Bauer – k předchozímu hlasování uvedl, že se omylem zdržel hlasování (hlasování nezpochybňuje); 
 

Majetkové dispozice 
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51. bod programu 
Majetkoprávní vypořádání nemovitostí se soukromými subjekty - vyhlášení 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 58 o přijetí usnesení: 38/0/0 
Číslo usnesení: 186/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
záměr prodeje 
a) 
stavební parcely katastru nemovitostí č. 3687 o výměře 14 m2, zastavěná plocha a nádvoří, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 4864 pro obec a k. ú. Český Krumlov nejméně za cenu obvyklou 
v daném místě a čase – tj. 25 200,- Kč (1 800,- Kč/1m2) a náklady spojené s prodejem nemovitosti, 
b) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 898/19 o výměře 195 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 219 – 11/2020 ze dne 22. 4. 2020 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 898/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 25 pro obec 
a k. ú. Lažánky nejméně za cenu obvyklou v daném místě a čase – tj. 29 250,- Kč (150,- Kč/1m2) a 
náklady spojené s prodejem nemovitosti; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění záměru prodeje nemovitostí 
uvedených v části I. a) a b) na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a též na úředních 
deskách obcí, do jejichž územní působnosti předmětné nemovitosti náležejí. 
 
52. bod programu 
Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 
 

Diskuze: 
P. Eybert – s odůvodněním sdělil, že zastupitelstvo města Chýnov projednávalo žádost, kterou 
neschválilo; 
 

I. Stráská - jde o vyhlášení záměru a bylo by vhodné s obcí jednat a případně dojít k dohodě; 
 

Hlasování č. 59 o přijetí usnesení: 40/0/0 
Číslo usnesení: 187/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. záměr prodeje 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 837/11 o výměře 80 m2, ostatní plocha, silnice a č. 837/13 
o výměře 581 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 126 pro obec Stráž 
nad Nežárkou a k. ú. Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou včetně všech součástí a příslušenství za 1,15 
násobek ceny u stavebních pozemků oproti ceně dosažené ve znaleckém posudku – tj. 153 550,30 Kč 
včetně DPH a náklady spojené s prodejem nemovitostí Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na 
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, 
2. záměr darování 
a) 
části stavby silnice II/147 v délce 0,461 km v úseku km 19,449 – 19,910 v k. ú. Bošilec Obci Bošilec, 
IČO 581194, za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu 
jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této 
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech 
měsíců ode dne převodu, 
b) 
části stavby silnice III/12216 v délce 0,128 km v úseku km 0,000 – 0,128 v k. ú. Bechyně Městu Bechyně, 
IČO 252069, za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu 
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jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této 
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech 
měsíců ode dne převodu, 
c) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1994/4 o výměře 552 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 47 pro obec a k. ú. Bechyně Městu Bechyně, IČO 252069, kdy poplatek 
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Bechyně, 
3. záměr vzájemného darování 
a) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 955/3 o výměře 108 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
č. 955/4 o výměře 289 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 955/5 o výměře 272 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, č. 967/2 o výměře 641 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 967/3 o výměře 
140 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 967/4 o výměře 212 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, č. 967/5 o výměře 323 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 967/6 o výměře 59 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace,  které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 211 pro obec a k. ú. 
Stříbřec, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 966/47 o výměře 129 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 353 – 48/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
966/38, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 211 pro obec a k. ú. 
Stříbřec, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 967/11 o výměře 178 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 353 – 48/2020 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 967/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 211 pro obec a k. ú. 
Stříbřec, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1183/3 o výměře 162 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace a č. 1183/4 o výměře 281 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě 
geometrického plánu č. 229 – 62/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1183/1, ostatní 
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 108 pro obec Stříbřec a k. ú. Mníšek 
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „a“ o výměře 28 m2, oddělený na základě 
geometrického plánu č. 353 – 48/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 966/6, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Stříbřec, 
díl „b“ o výměře 27 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 353 – 48/2020 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 966/27, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Stříbřec, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 68/3 o výměře 
145 m2, vodní plocha, vodní nádrž umělá, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec 
Stříbřec a k. ú. Mníšek, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 75/6 o výměře 218 m2, ostatní 
plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 229 – 62/2020 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 75/4, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec 
Stříbřec a k. ú. Mníšek, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1200/12 o výměře 10 m2, ostatní 
plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 229 – 62/2020 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 1200/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 10001 pro obec Stříbřec a k. ú. Mníšek, ideální 1/2 pozemkové parcely katastru nemovitostí 
70/3 o výměře 131 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 213 
pro obec Stříbřec a k. ú. Mníšek, díl „e“ o výměře 20 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 
134 – 49/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 162, vodní plocha, zamokřená plocha, která 
je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Stříbřec a k. ú. Libořezy, díl „d“ o výměře 64 m2, 
oddělený na základě geometrického plánu č. 134 – 49/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
163/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec 
Stříbřec a k. ú. Libořezy, díl „c“ o výměře 11198 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 134 – 
49/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 335/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 
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zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Stříbřec a k. ú. Libořezy, pozemkovou parcelu katastru 
nemovitostí č. 350 o výměře 7730 m2, ostatní plocha, silnice, dle geometrického plánu č. 134 – 49/2020, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Stříbřec a k. ú. Libořezy, díl „b“ o výměře 259 
m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 134 – 49/2020 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 324/1, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec 
Stříbřec a k. ú. Libořezy, díl „a“ o výměře 2543 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 134 – 
49/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 351/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Stříbřec a k. ú. Libořezy, pozemkovou parcelu katastru 
nemovitostí č. 351/2 o výměře 7970 m2, ostatní plocha, silnice, dle geometrického plánu č. 134 – 
49/2020, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův 
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Stříbřec a k. ú. Libořezy 
a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 352/1 o výměře 3975 m2, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Stříbřec a k. ú. Libořezy v dosavadním vlastnictví Obce 
Stříbřec, IČO 247529, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek 
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany 
solidárně, 
b) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1309/4 o výměře 6196 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1315/13 
o výměře 5 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1315/14 o výměře 33 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1315/15 
o výměře 38 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1315/18 o výměře 8 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1315/26 
o výměře 18 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 125 pro obec a k. ú. 
Bošilec a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1315/49 o výměře 125 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace a č. 1315/50 o výměře 83 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě 
geometrického plánu č. 402 – 47/2020 ze dne 27. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 1315/16, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 125 pro obec a k. ú. Bošilec 
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 969/28 o 
výměře 442 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. 
Bošilec v dosavadním vlastnictví Obce Bošilec, IČO 581194, kdy náklady na vyhotovení geometrického 
plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
c) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2006/9 o výměře 532 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 484 – 5/2020 ze dne 26. 2. 2020 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 2006/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 295 
pro obec a k. ú. Drahotěšice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2006/10 o výměře 118 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 486 – 42/2020 ze dne 
4. 5. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2006/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 295 pro obec a k. ú. Drahotěšice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 446/2 o výměře 930 m2, ostatní plocha, silnice a č. 449/2 o 
výměře 692 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. 
Drahotěšice v dosavadním vlastnictví Obce Drahotěšice, IČO 581267, kdy náklady na vyhotovení 
geometrického plánu č. 484 – 5/2020 uhradila Obce Drahotěšice, náklady na vyhotovení geometrického 
plánu č. 486 – 42/2020 uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
d) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1098/5 o výměře 30 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1098/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 27 pro obec Benešov 
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nad Černou a k. ú. Klení v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru 
nemovitostí č. 160/2 o výměře 534 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického 
plánu č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 160/1, ostatní 
plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Benešov nad Černou a k. ú. 
Klení, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 156/40 o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice, 
oddělenou na základě geometrického plánu č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 156/28, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
č. 10001 pro obec Benešov nad Černou a k. ú. Klení, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1102/3 
o výměře 78 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělenou na základě geometrického plánu č. 290 – 
118/2019 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1102/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český 
Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Benešov nad Černou a k. ú. Klení, 
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 744/15 o výměře 182 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, oddělenou na základě geometrického plánu č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 744/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 10001 pro obec Benešov nad Černou a k. ú. Klení, pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 742/15 o výměře 7 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 742/16 o výměře 57 m2, 
ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 742/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Benešov nad Černou a k. ú. Klení, pozemkovou parcelu 
katastru nemovitostí č. 742/18 o výměře 743 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě 
geometrického plánu č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
742/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec 
Benešov nad Černou a k. ú. Klení, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 742/19 o výměře 5 m2, 
ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 742/10, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
č. 10001 pro obec Benešov nad Černou a k. ú. Klení, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 742/20 
o výměře 1 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 290 – 118/2019 ze 
dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 742/11, trvalý travní porost, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Benešov nad Černou a k. ú. Klení, díl „a“ o výměře 0,25 
m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 742/12, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 
pro obec Benešov nad Černou a k. ú. Klení, díl „b“ o výměře 10 m2, oddělený na základě geometrického 
plánu č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 742/3, ostatní 
plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Benešov nad 
Černou a k. ú. Klení, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 747/10 o výměře 57 m2, ostatní plocha, 
silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 747/3, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Benešov nad Černou a k. ú. Klení a pozemkovou parcelu katastru 
nemovitostí č. 860/12 o výměře 108 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického 
plánu č. 290 – 118/2019 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 860/1, ostatní 
plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Benešov nad 
Černou a k. ú. Klení v dosavadním vlastnictví Obce Benešov nad Černou, IČO 245780, kdy náklady 
na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
e) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1422/29 o výměře 109 m2, zahrada, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 530 pro obec Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, pozemkových parcel katastru nemovitostí 
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č. 1421/17 o výměře 778 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1421/18 o výměře 705 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, č. 1421/19 o výměře 207 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1421/20 
o výměře 31 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1421/21 o výměře 25 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, č. 1421/22 o výměře 11 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě 
geometrického plánu č. 1495 – 8/2020 ze dne 24. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 1421/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 530 pro obec Chýnov a k. ú. 
Chýnov u Tábora, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1453/8 o výměře 1026 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, č. 1453/9 o výměře 89 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1453/10 o výměře 
1957 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 1495 – 
8/2020 ze dne 24. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1453/1, ostatní plocha, silnice, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 530 pro obec Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, pozemkových parcel 
katastru nemovitostí č. 1483/40 o výměře 660 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1483/41 o 
výměře 336 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1483/42 o výměře 366 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 1495 – 8/2020 ze dne 24. 4. 2020 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1483/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 530 pro obec Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 
1422/17 o výměře 576 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1422/26 o výměře 289 m2, ostatní plocha, jiná 
plocha, č. 1422/31 o výměře 41 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického 
plánu č. 927 - 444/2005 ze dne 14. 9. 2005 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1422/5, ostatní 
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 530 pro obec Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, pozemkových 
parcel katastru nemovitostí č. 204/3 o výměře 110 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 204/4 o výměře 86 
m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 204/5 o výměře 40 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na 
základě geometrického plánu č. 166 - 7/2020 ze dne 15. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 204/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 99 pro obec 
Chýnov a k. ú. Velmovice, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 644/15 o výměře 280 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, č. 644/16 o výměře 454 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 644/17 o 
výměře 305 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 363 - 
3/2020 ze dne 26. 3. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 644/2, ostatní plocha, silnice, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 99 pro obec Chýnov a k. ú. Kloužovice, pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1051/50 o výměře 95 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě 
geometrického plánu č. 324 – 4/2020 ze dne 2. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
1051/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 530 pro obec Chýnov a k. ú. Záhostice, 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1051/51 o výměře 197 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace a č. 1051/52 o výměře 9 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě 
geometrického plánu č. 324 – 4/2020 ze dne 2. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 1051/15, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 530 pro obec Chýnov a k. ú. Záhostice 
a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1051/54 o výměře 602 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 324 – 4/2020 ze dne 2. 4. 2020 z pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 1051/46, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 530 pro obec 
Chýnov a k. ú. Záhostice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1412/30 o výměře 42 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1418/7 o výměře 58 m2, lesní pozemek, 
č. 1483/12 o výměře 1065 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1483/14 o výměře 1648 m2, ostatní plocha, 
silnice, č. 1483/16 o výměře 1622 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1483/27 o výměře 1249 m2, ostatní 
plocha, silnice, č. 1483/30 o výměře 126 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1483/32 o výměře 1013 m2, ostatní 
plocha, silnice, č. 1483/35 o výměře 87 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1515/2 o výměře 94 m2, ostatní 
plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, 
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1421/23 o výměře 22 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou 
na základě geometrického plánu č. 1495 – 8/2020 ze dne 24. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1421/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec 
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Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1421/24 o výměře 13 m2, 
ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1495 – 8/2020 ze dne 24. 4. 2020 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1421/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 10001 pro obec Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, pozemkovou parcelu katastru 
nemovitostí č. 1483/39 o výměře 3712 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického 
plánu č. 1495 – 8/2020 ze dne 24. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1483/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Chýnov a k. ú. Chýnov u 
Tábora, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 928/2 o výměře 71 m2, ostatní plocha, silnice, 
oddělenou na základě geometrického plánu č. 1490 – 2/2020 ze dne 24. 3. 2020 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 928, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro 
obec Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1515/17 o výměře 
212 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1490 – 2/2020 ze dne 24. 
3. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1515/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 10001 pro obec Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí 
č. 1412/2 o výměře 1367 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1489 
– 1/2020 ze dne 17. 3. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1412/2, ostatní plocha, silnice, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Chýnov a k. ú. Chýnov u Tábora, pozemkovou parcelu 
katastru nemovitostí č. 1412/31 o výměře 2533 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě 
geometrického plánu č. 1489 – 1/2020 ze dne 17. 3. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
1412/31, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Chýnov a k. ú. Chýnov u 
Tábora, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1422/27 o výměře 68 m2, ostatní plocha, silnice, 
oddělenou na základě geometrického plánu č. 927 – 444/2005 ze dne 14. 9. 2005 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 1422/11, zahrada, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Chýnov a k. ú. 
Chýnov u Tábora, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 123/1 o výměře 68 m2, ostatní plocha, jiná 
plocha, č. 123/6 o výměře 198 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, které jsou zapsány u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 
pro obec Chýnov a k. ú. Kloužovice, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 634/8 o výměře 2156 
m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 364 – 6/2020 ze dne 7. 4. 2020 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 634/4, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 10001 pro obec Chýnov a k. ú. Kloužovice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
1051/16 o výměře 323 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1051/34 o výměře 90 m2, ostatní plocha, silnice, č. 
1051/35 o výměře 42 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1051/44 o výměře 801 m2, ostatní plocha, silnice, č. 
1051/45 o výměře 930 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1051/48 o výměře 41 m2, ostatní plocha, silnice, 
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Chýnov a k. ú. Záhostice a pozemkovou parcelu 
katastru nemovitostí č. 1051/53 o výměře 258 m2, ostatní plocha, silnice, oddělnou na základě 
geometrického plánu č. 324 – 4/2020 ze dne 2. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
1051/18, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Chýnov a k. ú. Záhostice 
v dosavadním vlastnictví Města Chýnov, IČO 252387, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu č. 
944 – 444/2005 uhradilo Město Chýnov, náklady na vyhotovení ostatních geometrických plánů uhradil 
Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 
obě smluvní strany solidárně, 
4. přijetí daru 
a) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 799/29 o výměře 152 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 1103 – 111/2019 ze dne 29. 10. 2019 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 799/1, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
č. 10001 pro obec a k. ú. Nová Včelnice od Města Nová Včelnice, IČO 247146, kdy náklady na 
vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci investiční akce a poplatek spojený 
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj, 
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b) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1103/3 o výměře 109 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 324 – 4/2020 ze dne 2. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1103/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 732 pro obec Chýnov a k. ú. 
Záhostice od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 
65993390, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený 
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj, 
5. bezúplatný převod 
a) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 771/5 o výměře 103 m2, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 60000 pro obec Záhoří a k. ú. Jamný, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 245/3 
o výměře 216 m2, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Zdíkov 
a k. ú. Hodonín u Zdíkovce, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 707 o výměře 883 m2, ostatní 
plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Lhenice a k. ú. Horní Chrášťany, 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1261/20 o výměře 77 m2, ostatní plocha, silnice  a č. 1261/21 
o výměře 556 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Volyně a k. 
ú. Černětice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 42, Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví Jihočeského kraje, 
b) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1051/20 o výměře 19 m2, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 10002 pro obec Chýnov a k. ú. Záhostice, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 
150/17 o výměře 118 m2, ostatní plocha, silnice a č. 150/18 o výměře 8 m2, ostatní plocha, silnice, 
oddělených na základě geometrického plánu č. 290 – 118/2020 ze dne 17. 5. 2020 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 150/7, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště  Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 
10002 pro obec Benešov nad Černou a k. ú. Klení z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu, se 
sídlem Husinecká 1024/11a Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, do vlastnictví Jihočeského kraje, 
c) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 531/9 o výměře 1240 m2, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 100 pro obec Dačice a k. ú. Velký Pěčín z vlastnictví ČR – Povodí 
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IĆO 70890013, do vlastnictví 
Jihočeského kraje; 
II. předává k hospodaření 
předmět daru a bezúplatného převodu uvedený v části I. 4. a 5. 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 70971641 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 70971641, nazvané „Soupis 
majetku“, která se tak doplní o nemovitosti uvedené v části I. 4. a 5. usnesení jako předmět daru 
a bezúplatného převodu; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění záměru prodeje, darování a 
vzájemného darování nemovitostí uvedených v části I. 1., 2., a 3. na úřední desce Krajského úřadu 
Jihočeského kraje a v případě prodeje uvedeného v části I. 1. též na úřední desce obce, do jejíž územní 
působnosti předmětné nemovitosti náležejí. 
 
53. bod programu 
Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - ukončení záměru 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 60 o přijetí usnesení: 39/0/0 
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Číslo usnesení: 188/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. 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) 
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, 
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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 
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 
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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., 
2. vzájemné darování 
a) 
dílu „q“ o výměře 17 m2, dílu „p“ o výměře 75 m2, dílu „r“ o výměře 24 m2, dílu „h“ o výměře 9 m2, dílu „j“ 
o výměře 20 m2, dílu „c“ o výměře 51 m2 a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 571/2 o výměře 
89 m2, ostatní plocha, zeleň a č. 571/3 o výměře 9 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě 
geometrického plánu č. 417 – 1196/2018 ze dne 21. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 571, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 78 pro obec a k. ú. Ratibořské 
Hory v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „n“ o výměře 25 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 
„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. 
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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. 
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, 
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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 
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) 
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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 
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 
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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 
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 
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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; 
II. předává k hospodaření 
předmět vzájemného darování uvedený v části I. 2. usnesení k vlastnímu hospodářskému využití 
ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 
odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 
Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, 
PSČ 370 10, IČO 70971641 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 70971641, nazvané „Soupis majetku“, 
která se tak doplní o nemovitosti uvedené v části I. 2. usnesení jako předmět vzájemného darování; 
III. vyjímá z hospodaření 
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, 
PSČ 370 10, IČO 70971641, nemovitosti popsané v části I. 1. a 2. usnesení jako předmět darování 
a vzájemného darování v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí 
osobou ve smyslu této části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy 
a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, 
PSČ 370 10, IČO 70971641, nazvané „Soupis majetku“, z níž budou ke stejnému dni vyňaty nemovitosti 
uvedené v části I. 1. a 2. usnesení jako předmět darování a vzájemného darování v dosavadním 
vlastnictví Jihočeského kraje. 
 
54. bod programu 
Směna nemovitostí v k. ú. Volary - ukončení záměru 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 61 o přijetí usnesení: 39/0/0 
Číslo usnesení: 189/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
směnu budovy bez čp, garáž, postavené na stavební parcele katastru nemovitostí č. 1410/1 v k. ú. Volary 
včetně stavební parcely katastru nemovitostí č. 1410/1 o výměře 796 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 68 pro obec a k. ú. Volary v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje 
za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 5491 o výměře 917 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 
5492 o výměře 100 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro 
obec a k. ú. Volary a díl „a“ o výměře 1786 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 1806 – 
60/2018 ze dne 27. 7. 2018 ze stavební parcely katastru nemovitostí č. 796/1, zastavěná plocha a 
nádvoří, společný dvůr, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Volary v dosavadním 
vlastnictví Města Volary, IČO 250830, kdy Město Volary uhradí Jihočeskému kraji doplatek kupní ceny ve 
výši 109 100,- Kč, náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj, náklady na 
vyhotovení znaleckého posudku č. 3322/20 ze dne 31. 1. 2020 uhradilo Město Volary, náklady 
na vyhotovení znaleckého posudku č. 922 ze dne 24. 2. 2020 uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený 
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně; 
II. předává k hospodaření 
předmět směny uvedený v části I. 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 
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silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, 
IČO 70971641 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 70971641, nazvané „Soupis majetku“, která se tak 
doplní o nemovitosti uvedené v části I. usnesení jako předmět 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 70971641, nemovitosti popsané v části I. usnesení jako předmět 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 70971641, nazvané 
„Soupis majetku“, z níž budou ke stejnému dni vyňaty nemovitosti uvedené v části I. usnesení jako 
předmět směny v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje. 
 
55. bod programu 
Prodej pozemku v k. ú. Bolechy - ukončení záměru 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 62 o přijetí usnesení: 39/0/0 
Číslo usnesení: 190/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
prodej 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 a náklady spojené s prodejem 
nemovitosti obchodní firmě Occulto, s. r. o., se sídlem Kunětická 2534/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2; 
II. vyjímá z hospodaření 
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, 
PSČ 370 10, IČO 70971641, nemovitost popsanou v části I. usnesení jako předmět prodeje 
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 
70971641, nazvané „Soupis majetku“, z níž bude ke stejnému dni vyňata nemovitost uvedená v části 
I. usnesení jako předmět prodeje v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje. 
 
56. bod programu 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Velešín 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 63 o přijetí usnesení: 39/0/0 
Číslo usnesení: 191/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
záměr prodeje dílu „b“ o výměře 41 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 1345 – 6/2020 
ze dne 23. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3050/1, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 611 pro obec a k. ú. Velešín a dílu „a“ o výměře 442 m2, odděleného 
na základě geometrického plánu č. 1345 – 6/2020 ze dne 23. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 3050/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 611 pro obec a k. ú. Velešín nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem – tj. 89 400,- 
Kč (cca 185,- Kč/1m2) a náklady spojené s prodejem nemovitosti; 
II. ukládá 
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JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění záměru prodeje nemovitostí 
uvedených v části I. na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a též na úřední desce, do jejíž 
územní působnosti předmětné nemovitosti náležejí. 
 
57. bod programu 
Záměr prodeje části nemovitostí v areálu bývalého domova důchodců v Tučapech – STAŽENO 
Z PROGRAMU 
 
58. bod programu 
Darování části pozemku městu Horní Planá 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 64 o přijetí usnesení: 38/0/0 
Číslo usnesení: 192/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. darování nemovitosti v k. ú. Horní Planá a to: pozemku parcely KN č. 791/43 o výměře 823 m2 
oddělené z pozemku parcely KN č. 791/2 dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2631-195/2019 
z vlastnictví Jihočeského kraje do vlastnictví města Horní Planá, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá, 
IČO 00245895, dle návrhu darovací smlouvy č. SD/OHMS/085/20 v příloze č. 5 návrhu č. 202/ZK/20, 
2. vyjmutí nemovitosti dle části I. 1. usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem Domu dětí 
a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1, se sídlem U Zimního stadionu 1/290, 370 01 České 
Budějovice, IČO 60077638, zřizovaného krajem, ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva z 
darovací 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. 
 
59. bod programu 
Koupě spoluvlastnického podílu ke stavbě bez čp/če, k. ú. Střelské Hoštice 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 65 o přijetí usnesení: 38/0/0 
Číslo usnesení: 193/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k jiné stavbě bez čp/če, stojící na pozemku KN stavební 
parcele č. st. 309, k.ú. Střelské Hoštice, od pana ******, za cenu v místě a čase obvyklou, a to ve výši 
45.500 Kč, do vlastnictví Jihočeského kraje dle návrhu smlouvy v příloze č. 3 návrhu č. 194/ZK/20, 
2. předání uvedeného majetku dle části I. 1. usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Dětskému 
domovu, Mateřské škole, Základní škole a Praktické škole, Písek, Šobrova 111, IČO 60869097, 
zřizovanému krajem, ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru 
nemovitostí; 
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 Dětskému domovu, Mateřské škole, Základní 
škole a Praktické škole, Písek, Šobrova 111, IČO 60869097, do rozpočtu kraje k úhradě kupní ceny 
a souvisejících nákladů za spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na nemovitosti uvedené v části I. 1. usnesení. 
 
60. bod programu 
Koupě spoluvlastnického podílu 1/6 pozemků v PR Radomilická mokřina 
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Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 
➢ Bez rozpravy 

 

Hlasování č. 66 o přijetí usnesení: 38/0/0 
Číslo usnesení: 194/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. koupi spoluvlastnického podílu ideální 1/6 pozemků parcel KN č. 518/4, 518/14, 518/19, 519/1, 519/11, 
519/17, 520/1, 521/3, 522/8, 522/13 a 1086/10 v k. ú. Záblatí od ****** do vlastnictví Jihočeského kraje za 
cenu sjednanou ve výši 31 770 Kč dle návrhu smlouvy v příloze č. 5 návrhu č. 199/ZK/2020, 
2. předání pozemků 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 ze smlouvy do katastru nemovitostí; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 
1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení, 
2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující 
svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení; 
III. bere na vědomí 
informaci, že OZZL má potřebné zdroje v rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2020 na ORJ 07 
a rozpočtovým opatřením zajistí převod finančních prostředků na úhradu kupní ceny a souvisejících 
nákladů za pozemky v části I. 1. usnesení na ORJ 04, OHMS. 
 
61. bod programu 
Výkup pozemků v PP Chrastí 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 67 o přijetí usnesení: 39/0/0 
Číslo usnesení: 195/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. koupi pozemku, poz. parcely KN č. 1310 a pozemku, poz. parcely KN č. 1330/45 vedených na LV č. 38 
v k. ú. Třebeč za cenu sjednanou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1 410 920 Kč, a to od 15 
konkrétních podílových spoluvlastníků:  
a) ******, bytem ****** podíl 1/36, 
b) ******, bytem ****** podíl 1/12,  
c) ******, bytem ****** podíl 1/24,  
d) ******, bytem ****** podíl 1/24,  
e) ******, bytem ****** podíl 1/12,  
f) ******, bytem ****** podíl 1/12,  
g) ******, bytem ****** podíl 1/12,  
h) ******, bytem ****** podíl 1/12,  
ch) ******, bytem ****** podíl 1/12,  
i) ******, bytem ****** podíl 1/12,  
j) ******, bytem ****** podíl 1/12,  
k) ******, bytem ****** podíl 1/36,  
l) ******, bytem ****** podíl 1/12,  
m) *******, bytem ****** podíl 1/12,  
n) ******, bytem ****** podíl 1/36, 
do vlastnictví Jihočeského kraje dle návrhu vzorové kupní smlouvy o převodu pozemků v příloze č. 1 
návrhu č. 190/ZK/20, 
2. předání pozemků 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,  
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2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující 
svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení. 
 

62. bod programu 
Souhlas s odstraněním staveb v areálu statku Měšice 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 68 o přijetí usnesení: 37/0/0 
Číslo usnesení: 196/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
odstranění zemědělských staveb bez čp/če, které jsou součástí pozemků parcel KN č. 323, 328/2, 328/3, 
stavby bez čp/če na pozemku parcele č. 328/4 nezapsané v KN, jímky a zpevněných ploch s těmito 
stavbami souvisejících na pozemcích parcelách KN č. 322 a 328/1 v k. ú. Měšice u Tábora, svěřených 
k hospodaření Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, 
IČO 60064781; 
II. ukládá 
1. Ing. Blaženě Hořejší, ředitelce Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí T. G. 
Masaryka 788, 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. 
 

63. bod programu 
Směna nemovitostí s ČR-Státním pozemkovým úřadem 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 69 o přijetí usnesení: 36/0/0 
Číslo usnesení: 197/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. směnu nemovitostí ve vlastnictví Jihočeského kraje - pozemku poz. parcely KN p. č. 480/31 
v k. ú. Bílsko u Vodňan a pozemku poz. parcely KN p. č. 366/35 v k. ú. Mladějovice, za nemovitosti ve 
vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774 - pozemky poz. parcely KN p. č. 2458/2 a p. č. 2458/3 v 
k. ú. Trocnov, bez doplatku, dle návrhu směnné smlouvy v příloze č. 7 návrhu č. 191/ZK/20, 
2. vyjmutí zcizovaných nemovitostí dle části I. 1. tohoto usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem 
Krajského školního hospodářství, IČO 71294775, zřizovaného krajem, ke dni podání návrhu na vklad 
vlastnického práva ze směnné smlouvy do katastru nemovitostí, 
3. předání nabývaných nemovitostí dle části I. 1. tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem 
Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích, IČO 00073539, zřizovanému krajem, ke dni podání návrhu 
na vklad vlastnického práva ze směnné smlouvy do katastru nemovitostí; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 
1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení, 
2. zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušných zřizovacích 
listin vymezujících svěřený majetek v souladu s částí I. 2. a I. 3. tohoto usnesení. 
 

64. bod programu 
Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje  
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 70 o přijetí usnesení: 35/1/0 
Číslo usnesení: 198/2020/ZK-28 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
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předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy č. 1 a 2 návrhu 
č. 203/ZK/20; 
II. schvaluje 
poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 203/ZK/20 a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru: 
1. ve výši «NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,- Kč příjemci: 
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu», IČO «IČO», na zajištění akce: „«účel»“, 
2. ve výši «NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,- Kč příjemci: 
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu», IČO «IČO», na zajištění akce: „«účel»“; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení.  
 

65. bod programu 
Návrh termínu zasedání zastupitelstva kraje v V. volebním období ve II. pololetí r. 2020 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
- navržen termín 10. 9. 2020; 
 

➢ Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 71 o přijetí usnesení: 36/0/0 
Číslo usnesení: 199/2020/ZK-28 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
termín zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje ve volebním období 2016 – 2020 ve II. pololetí roku 
2020: 
10. 9. 2020. 
 
66. bod programu 
Diskuze, různé 
 
I.Stráská – upozornila zastupitele na stále existující riziko v souvislosti s epidemií koronaviru; všechny 
nové 4 případy byly do Jihočeského kraje zavlečeny z jiného kraje; událost se stala cca před 14 dny a 
kraj neobdržel varování od tamní hygienické stanice (hygieny by měly spolupracovat); 
 
Vít Procházka (občan kraje, místostarosta obce Paseky) – vyjádřil se ke špatné dopravní situaci v obci 
Paseky v okresu Písek (časté dopravní nehody); požádal zástupce Jihočeského kraje, aby projekt kraj 
převzal od spol. ČEZ do své gesce a současně požádal o zajištění lepší bezpečnosti obyvatel obce 
Paseky; 
 

J. Švec – uvedl, že smlouva je z jeho pohledu pozastavena; současně vyjádřil pochopení a to, že 
připomínky místostarosty považuje za opodstatněné; v současné chvíli není schopen odpovědět, jakým 
způsobem bude věc řešena, nezáleží to pouze na kolektivní vůli, ale i na možnostech, které jsou 
z hlediska financování a zvážení připravenosti stavby; bude připravena písemná odpověď;  
 

I. Stráská – jednalo se o součást řady projektů souvisejících s dostavbou Temelína; dostavba Temelína 
se neuskutečnila, existuje rámcová smlouva se spol. ČEZ a prostředky, které kraj dostává, se stále 
snižují; bude zjištěno, v jaké fázi se věc nachází a kolik podobných projektů tam je; 
 

J. Knot – byl u jednání se spol. ČEZ o těchto finančních prostředcích, které byly vázány na dostavbu 
Temelína; do dnešního dne nebylo rozhodnuto; jednalo se o celou řadu investičních akcí; souhlasí 
s V. Procházkou v souvislosti se špatnou dopravní situací v uvedené oblasti; 
 

I. Stráská – opětovně požádala zástupce klubů o nominace členů do pracovní skupiny v souvislosti 
s Dětským centrem Strakonice; 
 
67. bod programu 
Závěr 
 
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje bylo ukončeno v 17,39 hod. 
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Odbor dopravy a silničního hospodářství požádal o provedení tiskové opravy usnesení č. 396/2018/ZK-18 
ze dne 13. 12. 2018 v souladu s článkem 11 odst. 10 Jednacího řádu zastupitelstva účinného od 1. 10. 
2019, kde je chybně uvedeno číslo parcely 2212/32 v části I. 2. d) -  správně má být č. 2213/32 
Nový návrh usnesení s vyznačením změny (vzhledem k délce daného usnesení je uvedena pouze část, 
které se oprava týká). 
Číslo usnesení: 396/2018/ZK – 18 k bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje 

I. schvaluje 

…… 

2. darování 

d)  

darování pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 681/3 o výměře 1010 m2, ostatní plocha, silnice, 
č. 725/3 o výměře 5 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 2212/1 o výměře 6625 m2, ostatní plocha, silnice, 
č. 2212/21 o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2212/22 o výměře 110 m2, ostatní 
plocha, silnice, č. 2212/32 o výměře 8 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 2212/38 o výměře 1 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, č. 2213/32 o výměře 4251 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou 
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 2149 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 2, dílu „a“ 
o výměře 2560 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 4415 – 63/2018 ze dne 12. 7. 2018 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2213/30, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 2149 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 2, dílu „b“ 
o výměře 4 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 4415 – 63/2018 ze dne 12. 7. 2018 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2210/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 2149 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 2, dílu „c“ o výměře 
45 m2,  

…….. 
 
 
Zapsala: Radmila Mrázková 
Datum:   29. 6. 2020 
 
Přílohy zápisu: 

1. Příloha č. 1 zápisu - výpis usnesení z 28. zasedání zastupitelstva kraje 

2. Pozvánka 

3. Prezenční listina 

4. Materiály k jednání 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
Mgr. Ing. Martin Doležal     ……………………………. 
 
 
 
Ing. Jiří Svoboda      …………………………….. 
 
 
 
Mgr. Ivana Stráská 
Hejtmanka Jihočeského kraje     ……………………………. 
 


