Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ

Příloha zápisu

Výpis usnesení z 92. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 5. 3. 2020
Program:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 172/2020/RK-92
2. Poskytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmanky
Usnesení 173/2020/RK-92
3. Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2019
Usnesení 174/2020/RK-92
4. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Usnesení neschváleno
5. Rozhodnutí jediného akcionáře – jmenování člena představenstva společnosti Jihočeský
vědeckotechnický park, a.s.
Usnesení 175/2020/RK-92
6. Rozhodnutí o povolení výjimky ze stavební uzávěry Otava
Usnesení 176/2020/RK-92
7. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně pronájmu
tlakových lahví“
Usnesení 177/2020/RK-92
8. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka sanitních vozidel na období 2020-2023“
Usnesení 178/2020/RK-92
9. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava, ošetření a zpevnění krovu, přeložení a částečná
výměna poškozené střešní krytiny budovy školy a oprava stropní konstrukce a její zateplení“ (SŠ
obchodní, ČB, Husova 9)
Usnesení 179/2020/RK-92
10. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Vzorkování a zkoušení asfaltových směsí pro stavby
Jihočeského kraje“
Usnesení 180/2020/RK-92
11. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni“
Usnesení 181/2020/RK-92
12. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice II/141 u Dřemlinského rybníka“
Usnesení 182/2020/RK-92
13. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 146-003 Hluboká nad Vltavou“
Usnesení 183/2020/RK-92
14. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 156-008 Nová Ves“
Usnesení 184/2020/RK-92
15. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zpracování strategického dokumentu „Program integrované
obnovy vodních zdrojů Jihočeského kraje prostřednictvím ekosystémového zadržování dešťové vody v
poškozené krajině pro ozdravení klimatu, ochrany potravinové, environmentální a sociální bezpečnosti
kraje“
Usnesení 185/2020/RK-92
16. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 157–024 most přes Dobrovodskou stoku“
Usnesení 186/2020/RK-92
17. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Klimatizační zařízení, varianta II.“
Usnesení neschváleno
18. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálního zařízení a stávajících instalací v DM areálu
VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek - 1. etapa“ (VOŠL a SLŠ Písek)
Usnesení 187/2020/RK-92
19. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce sportoviště pro SOŠ a Gymnázium Písek“ (SOŠ a SOU
Písek)
Usnesení 188/2020/RK-92
20. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice“
Usnesení 189/2020/RK-92
21. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce povrchu areálu střediska Dačice“
Usnesení 190/2020/RK-92
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22. Zadávací řízení - veřejná zakázka „HW a SW podpora infrastruktury“
Usnesení 191/2020/RK-92
23. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Výměna rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, obnova
kuchyňského provozu v objektu DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně“
Usnesení 192/2020/RK-92
24. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Slavonice, kruhový objezd II. u nádraží ČD, směr Rakousko“
Usnesení 193/2020/RK-92
25. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka osobních motorových vozidel - 2020“
Odloženo
26. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Sil. III/15811 v úseku od křiž. se sil. III/15810 – Pohorská Ves“
Přerušeno
27. Dotační program Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení
Usnesení 194/2020/RK-92
28. Nízkorychlostní kontrolní vážení
Usnesení 195/2020/RK-92
29. Schválení dohody o ukončení pachtu
Usnesení 196/2020/RK-92
30. Prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení 197/2020/RK-92
31. Rozpočtové změny 4/20
Usnesení 198/2020/RK-92
32. Koupě nemovitostí v k. ú. Prachatice od ČR-ÚZSVM pro potřeby Prachatického muzea
Usnesení 199/2020/RK-92
33. Směna částí pozemků v k. ú. Kaplice
Usnesení 200/2020/RK-92
34. Záměr darování části pozemku městu Horní Planá
Usnesení 201/2020/RK-92
35. Dohoda o náhradě za přičlenění honebních pozemků
Usnesení 202/2020/RK-92
36. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 203/2020/RK-92
*****
K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 172/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 24. 2. 2020.
K bodu: Poskytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmanky
Usnesení č. 173/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí individuální dotace těchto subjektů:
1. Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., na kulturní a společenské aktivity a na provoz kanceláře
Oblastního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu v Českých Budějovicích,
2. Československá obec legionářská, z.s., na podporu činnosti Československé obce legionářské na území
Jihočeského kraje;
II. schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem:
Československá obec legionářská, z.s., IČO 45247455, adresa: Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2, ve výši
80 000,- Kč, v režimu zakládajícím veřejnou podporu;
III. neschvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem:
Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., IČO 00442755, adresa: Legerova 22, 120 49 Praha 2;

2
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k
realizaci částí II. a III. usnesení.
K bodu: Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2019
Usnesení č. 174/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
Výroční zprávu Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, za rok 2019.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – jmenování člena představenstva společnosti Jihočeský
vědeckotechnický park, a.s.
Usnesení č. 175/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
ve funkci jediného akcionáře společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., IČO 28080581, při výkonu
působnosti valné hromady v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
ve znění pozdějších předpisů:
I. volí
Václava Kučeru jako člena představenstva společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.,
IČO 28080581, pro nové funkční období;
II. ukládá
Ing. Františku Mlčákovi, řediteli společnosti Jihočeský vědeckotechnický park a.s., IČO 2808058, učinit
veškeré kroky nezbytné k zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku.
K bodu: Rozhodnutí o povolení výjimky ze stavební uzávěry Otava
Usnesení č. 176/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. rozhodla
o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro území v ochranném pásmu 2. stupně vnitřní části vodárenského
odběru z řeky Otavy pro město Písek vydané územním opatřením Rady Jihočeského kraje dne 10. 6. 2019
pod čj. pod čj. KUJCK 67533/2019, pro stavbu rodinného domu na pozemku č. parc. 1/14 v k.ú. Hradiště
u Písku;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části
I. usnesení.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně
pronájmu tlakových lahví“
Usnesení č. 177/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené
v přílohách č. 1–2 k návrhu č. 216/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávky medicinálního
kyslíku plynného včetně pronájmu tlakových lahví“ konané v režimu otevřeného nadlimitního řízení
za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně pronájmu
tlakových lahví“:
název společnosti: Linde Gas a.s.
se sídlem: U Technoplynu 1324, Kyje, 198 00 Praha 9
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IČO: 00011754
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 13 208 168,00 Kč bez DPH, 15 635 923,28 Kč vč. DPH;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvu pro všechny části s dodavateli podle části II. usnesení,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka sanitních vozidel na období 2020-2023“
Usnesení č. 178/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, protokoly o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené
v přílohách č. 1–2 k návrhu č. 232/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka sanitních vozidel na
období 2020-2023“ konané v režimu otevřeného nadlimitního řízení za podmínek dle § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka sanitních vozidel na období 2020-2023“:
název společnosti: F D servis Praha s.r.o.
se sídlem: Verdiho 577/17, 149 00 Praha 4
IČO: 25710427
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 111 684 810,00 Kč bez DPH, 135 138 620,10 Kč vč. DPH;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava, ošetření a zpevnění krovu, přeložení a částečná
výměna poškozené střešní krytiny budovy školy a oprava stropní konstrukce a její zateplení“ (SŠ obchodní,
ČB, Husova 9)
Usnesení č. 179/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení hodnocení nabídek uvedené v přílohách
č. 1 - 2 k návrhu č. 218/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava, ošetření a zpevnění krovu,
přeložení a částečná výměna poškozené střešní krytiny budovy školy a oprava stropní konstrukce a její
zateplení“ konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Oprava, ošetření a zpevnění krovu, přeložení a částečná
výměna poškozené střešní krytiny budovy školy a oprava stropní konstrukce a její zateplení“:
název společnosti: VIDOX s.r.o.
se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168
za cenu nejvýše přípustnou 3 852 348,54 Kč bez DPH, 4 661 341,73 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: Roman Kučera
se sídlem: Strádova 1725/37, České Budějovice
IČO: 60823020
za cenu nejvýše přípustnou 4 028 500,00 Kč bez DPH, 4 874 485,00 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: PRECIS BUILDING SE
se sídlem: Haklovy Dvory 2235, 370 05 České Budějovice
IČO: 28147499
za cenu nejvýše přípustnou 4 109 286,58 Kč bez DPH, 4 972 236,76 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Jarmile Benýškové, ředitelce Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874:
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1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Oprava, ošetření a zpevnění krovu, přeložení a částečná výměna
poškozené střešní krytiny budovy školy a oprava stropní konstrukce a její zateplení“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Vzorkování a zkoušení asfaltových směsí pro stavby
Jihočeského kraje“
Usnesení č. 180/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, zprávu o hodnocení nabídek, protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení a smlouvu uvedené v přílohách č. 1–4 k návrhu č. 233/RK/20 na plnění veřejné zakázky
s názvem „Vzorkování a zkoušení asfaltových směsí pro stavby Jihočeského kraje“ konané v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Vzorkování a zkoušení asfaltových směsí pro stavby
Jihočeského kraje“:
název společnosti: TPA ČR, s.r.o.
se sídlem: Vrbenská 1821/31, 37006 České Budějovice
IČO: 251228355
za cenu nejvýše přípustnou 1 041 325,00 Kč bez DPH, 1 260 003,25 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 4 k návrhu č. 233/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Vzorkování a zkoušení asfaltových směsí
pro stavby Jihočeského kraje“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni“
Usnesení č. 181/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o předběžném hodnocení a hodnocení nabídek,
protokoly o jednání komise, protokol o průběhu elektronické aukce a rekapitulaci vítězného rozpočtu po
e-aukci uvedené v přílohách č. 1–3 k návrhu č. 237/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek
dle §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni“:
název společnosti:
DAICH spol. s r.o.
se sídlem:
Železná 366, Čekanice, 390 02 Tábor
IČO:
42407559
za nejvýše přípustnou cenu celkem za provedení díla ve výši 28 290 000,00 Kč bez DPH, 34 230 900,00 Kč
vč. DPH, a za nejvýše přípustnou cenu pro uzavření smlouvy mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje a dodavatelem ve výši 5 560 508,32 Kč bez DPH, tj. 6 728 215,07 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
a) název společnosti: PORR a.s.
se sídlem:
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
IČO:
43005560
za nejvýše přípustnou cenu celkem za provedení díla ve výši 28 300 000,00 Kč bez DPH, 34 243 000,00 Kč
vč. DPH,
b) název společnosti: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:
45274924
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za nejvýše přípustnou cenu celkem za provedení díla ve výši 28 304 000,00 Kč bez DPH, 34 247 840,00 Kč
vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání relevantní části veřejné zakázky „Rekonstrukce Libušiny
ulice v Bechyni“,
2. zajistit průběh realizace předmětu relevantní části veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice II/141 u Dřemlinského rybníka“
Usnesení č. 182/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené
v přílohách č. 1–2 k návrhu č.238/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silnice II/141
u Dřemlinského rybníka“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce silnice II/141 u Dřemlinského rybníka“:
název společnosti:
STRABAG a.s.
se sídlem:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:
60838744
za cenu nejvýše přípustnou 8 756 239,54 Kč bez DPH, 10 595 049,84 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení v pořadí:
a) název společnosti: COLAS CZ, a.s.
se sídlem:
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO:
26177005
za cenu nejvýše přípustnou 9 377 677,87 Kč bez DPH, 11 346 990,22 Kč vč. DPH,
b) název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 9 483 935,39 Kč bez DPH, 11 475 561,82 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice II/141 u Dřemlinského rybníka“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 146-003 Hluboká nad Vltavou“
Usnesení č. 183/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedené
v přílohách č. 1–2 k návrhu č.242/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 146-003 Hluboká
nad Vltavou“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 146-003 Hluboká nad Vltavou“:
název společnosti:
K – BUILDING CB, a.s.
se sídlem:
Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice
IČO:
26105594
za cenu nejvýše přípustnou 11 576 675,00 Kč bez DPH, 14 007 776,75 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení v pořadí:
a) název společnosti: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
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IČO:
45274924
za cenu nejvýše přípustnou 11 781 565,94 Kč bez DPH, 14 255 694,79 Kč vč. DPH,
b) název společnosti: Starmosty s.r.o.
se sídlem:
Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO:
07122764
za cenu nejvýše přípustnou 13 076 588,37 Kč bez DPH, 15 822 671,93 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO: 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Most ev. č. 146-003 Hluboká nad Vltavou“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 156-008 Nová Ves“
Usnesení č. 184/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené
v přílohách č. 1–2 k návrhu č.243/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 156-008 Nová
Ves“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 156-008 Nová Ves“:
název společnosti:
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:
45274924
za cenu nejvýše přípustnou 11 540 210,65 Kč bez DPH, 13 963 654,89 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Most ev. č. 156-008 Nová Ves“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zpracování strategického dokumentu „Program
integrované obnovy vodních zdrojů Jihočeského kraje prostřednictvím ekosystémového zadržování dešťové
vody v poškozené krajině pro ozdravení klimatu, ochrany potravinové, environmentální a sociální
bezpečnosti kraje“
Usnesení č. 185/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zadání zakázky malého rozsahu na služby Zpracování strategického dokumentu „Program integrované
obnovy vodních zdrojů Jihočeského kraje prostřednictvím ekosystémového zadržování dešťové vody v
poškozené krajině pro ozdravení klimatu, ochrany potravinové, environmentální a sociální bezpečnosti kraje“
v celkové výši 20 000 EUR Kč společnosti Hydroland s.r.o., Čermeľská cesta 1439/24, 040 01 Košice
Slovenská republika, IČO 48052051,
2. vzor smlouvy o dílo dle přílohy č. 1 návrhu č. 249/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci dle
I. části usnesení.
T: 31. 3. 2020
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 157–024 most přes Dobrovodskou stoku“
Usnesení č. 186/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1–3 k návrhu č. 251/RK/20 na plnění
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veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 157–024 most přes Dobrovodskou stoku“ konané v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 157–024 most přes Dobrovodskou stoku“:
název společnosti: Starmosty s.r.o.
se sídlem: Na Čihadle 958/58, 16000 Praha – Dejvice
IČO: 07122764
za cenu nejvýše přípustnou 18 949 560,29 Kč bez DPH, 22 928 967,95 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5 – Jinonice
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 21 497 725,57 Kč bez DPH, 26 012 247,94 Kč vč. DPH;
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 106/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Most ev. č. 157–024 most přes
Dobrovodskou stoku“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálního zařízení a stávajících instalací v DM
areálu VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek - 1. etapa“ (VOŠL a SLŠ Písek)
Usnesení č. 187/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 213/RK/20
a jeho příloh č. 1 – 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Rekonstrukce sociálního zařízení a stávajících instalací v DM areálu VOŠL a SLŠ
B. Schwarzenberga, Písek - 1. etapa“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga,
Písek, Lesnická 55, IČO 60869861, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce
sociálního zařízení a stávajících instalací v DM areálu VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek - 1. etapa“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 213/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) PhDr. Michal Grus, ředitel VOŠL a SLŠ Písek
Ing. František Čapek, Ph.D., zástupce ředitele VOŠL a SLŠ Písek
3) František Gomelský, pracovník VOŠL a SLŠ Písek
Pavel Cais, pracovník VOŠL a SLŠ Písek
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT
PaedDr. Jiří Moravec, OŠMT
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. PhDr. Michalu Grusovi, řediteli Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha
Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55, IČO 60869861, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu
radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce sportoviště pro SOŠ a Gymnázium Písek“ (SOŠ a
SOU Písek)
Usnesení č. 188/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 214/RK/20 a jeho příloh č. 1, 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Rekonstrukce sportoviště pro SOŠ a Gymnázium Písek“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Písek, Komenského 86,
IČO 00511382, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce sportoviště pro SOŠ
a Gymnázium Písek“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 214/RK/20 v tomto
složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Milan Rambous ředitel školy
Ing. Zdeněk Kalinovský, zástupce ředitele
3) Ing. Lenka Škodová, ekonom
Ing. Zuzana Sýbková, zástupce ředitele
4) Pavel Zabranský, TDI
Ing. Miroslav Máška, TDI
5) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT
PaedDr. Jiří Moravec, OŠMT
6) Ing. Pavel Bürger, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. Mgr. Milanu Rambousovi, řediteli Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice“
Usnesení č. 189/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č .228/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod Strakonice, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK, závod Strakonice, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
5) Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ivana Schwarzová, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
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6) Mgr. Břetislav Hrdlička, Město Strakonice, starosta
Ing. Rudolf Oberfalcer, Město Strakonice, místostarosta,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce povrchu areálu střediska Dačice“
Usnesení č. 190/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 230/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce povrchu
areálu střediska Dačice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Rekonstrukce povrchu
areálu střediska Dačice“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
3) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod JH, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK závod JH, provozní náměstek
4) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
Olga Mlsová, SÚS JčK, referent odd. VZ
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „HW a SW podpora infrastruktury
Usnesení č. 191/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o službě a ustanovení komise podle návrhu č. 220/RK/20
a jeho příloh č. 1–3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „HW a SW podpora
infrastruktury“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele na akci „HW a SW podpora infrastruktury“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 3 k návrhu č. 220/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Mgr.Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2) JUDr. Milan Kučera, Ph.D., ředitel KÚ
Mgr. Aleš Mik, vedoucí OVZI KÚ
3) Ing. Petr Vobejda, vedoucí OINF KÚ
Ing. František Beránek, OINF KÚ
4) Ing. Petr Váňa, OINF KÚ
Ing. Vítězslav Kubal, OINF KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ;
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IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Výměna rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, obnova
kuchyňského provozu v objektu DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně“
Usnesení č. 192/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 221/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna rozvodů
vnitřního vodovodu a kanalizace, obnova kuchyňského provozu v objektu DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Dětskému domovu, Základní škole, Školní jídelně a Školní družině Volyně, Školní 319,
387 01, IČO 60650737, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek na výběr dodavatele „Výměna rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, obnova kuchyňského
provozu v objektu DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Anežka Hosnedlová, ředitelka
Jiří Jedlička, vedoucí ŠJ
3) PhDr. Jiří Pán, zástupce ředitelky
Jan Dvořák, školník
4) Mgr. Lenka Fučíková, OSMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, OSMT KÚ
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ,
2. Mgr. Anežce Hosnedlové, ředitelce, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k
projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Slavonice, kruhový objezd II. u nádraží ČD, směr Rakousko“
Usnesení č. 193/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.227/RK/2020 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Slavonice, kruhový objezd II. u nádraží ČD, směr Rakousko“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Slavonice, kruhový objezd II. u nádraží ČD, směr Rakousko“ pověřenou
posouzením a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod J. Hradec, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK, závod J. Hradec, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
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5) Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
6) Ing. Hynek Blažek, Město Slavonice, starosta
Ing. Karel Pavlů, Město Slavonice, místostarosta,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení
Usnesení č. 194/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek, 1. výzva pro rok 2020, dle
přílohy č. 1 návrhu č. 222/RK/20;
2. Vzor smlouvy k Dotačnímu programu Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek, dle přílohy
č. 2 návrhu č. 222/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek, 1. výzva pro rok 2020, s předpokládanou
alokací 10 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 6. 3. 2020, s termínem zahájení podávání žádostí
4. 1. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 26. 2. 2021;
III. ukládá
náměstku hejtmanky kraje pro životní prostředí, předložit seznam žádostí radě kraje a zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 30. 6. 2021
K bodu: Nízkorychlostní kontrolní vážení
Usnesení č. 195/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. pověřuje
Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. zajistit v souladu s §38a, odst. 3, písm. a), a násl. zák. č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v součinnosti s Policií České republiky nebo
celními úřady nízkorychlostní kontrolní vážení na silnicích I., II. a III. třídy na území Jihočeského kraje, a to
v termínu do 31. 12. 2020;
II. schvaluje
příkazní smlouvu k provádění nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy
v Jihočeském kraji uvedenou v příloze návrhu č. 207/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit kroky související s realizací částí I. a II.
usnesení.
T: 31. 3. 2020
K bodu: Schválení dohody o ukončení pachtu
Usnesení č. 196/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
dohodu o ukončení pachtu uzavřenou s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a ZD Krásná Hora
nad Vltavou, a. s. uvedenou v příloze č. 1 návrhu č. 210/RK/20.
K bodu: Prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení č. 197/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
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prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků (žulových kostek) u Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje v celkovém objemu do 80 tun obci Volenice a do 150 tun městu Vlachovo Březí za cenu 1 000 Kč bez
DPH za 1 tunu;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit realizaci prodeje nadbytečných
zásob kamenných výrobků (žulových kostek) u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za podmínek
stanovených v části I. usnesení.
K bodu: Rozpočtové změny 4/20
Usnesení č. 198/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 68/R – 89/R,
2. návrh rozpočtového opatření č. 67/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření č. 67/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 68/R –
89/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtové opatření č. 67/Z zastupitelstvu kraje
k projednání.
K bodu: Koupě nemovitostí v k. ú. Prachatice od ČR-ÚZSVM pro potřeby Prachatického muzea
Usnesení č. 199/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit
usnesení č. 288/2013/ZK-6 ze dne 19.09.2013 k bodu Bezúplatný převod souboru majetku od ČR-NIDM
MŠMT do vlastnictví Jihočeského kraje II,
2. schválit
a) koupi nemovitostí v k. ú. Prachatice, a to: pozemku st. parcely KN p. č. 456/1, jehož součástí je stavba
čp. 245, a pozemku poz. parcely KN p. č. 1096/3, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČO 69797111, do vlastnictví
Jihočeského kraje, za cenu sjednanou ve výši 6 600 000 Kč + náklady spojené s prodejem, dle návrhu kupní
smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 174/RK/20,
b) předání uvedeného majetku dle části I. 2. a) usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem
Prachatickému muzeu, IČO 00071854, zřizovanému krajem, ke dni podání návrhu na vklad práva z kupní
smlouvy do katastru nemovitostí,
3. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 2. a) usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. b) usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh koupě zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Směna částí pozemků v k. ú. Kaplice
Usnesení č. 200/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
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a) směnu nemovitostí v k. ú. Kaplice, a to: pozemku parc. KN č. 1573/19 o výměře 8 m 2 oddělené
z pozemku parc. KN č. 1573/4, pozemku parc. KN č. 1532/3 o výměře 34 m 2 oddělené z pozemku parc.
KN č. 1532/1 dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2538-104/2018, ve vlastnictví Jihočeského kraje,
za pozemek parc. KN č. 1530/4 o výměře 42 m2 oddělenou z pozemku parc. KN č. 1530/2 a pozemek parc.
KN č. 1530/3 o výměře 1 m2 oddělenou z pozemku parc. KN č. 1530/1 dosud nezapsaným geometrickým
plánem č. 2538-104/2018, ve vlastnictví ******, bez cenového vyrovnání dle návrhu směnné smlouvy č.
SS/OHMS/012/20 v příloze č. 4 návrhu č. 186/RK/20,
b) vyjmutí a předání pozemků dle části I. 1. a) usnesení z (k) hospodaření se svěřeným majetkem Střední
odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Kaplice, Pohorská 86, se sídlem Pohorská 86,
386 41 Kaplice, IČO 75050081, zřizované krajem, ke dni podání návrhu na vklad práva ze směnných smluv
do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) usnesení,
b) zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující
svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh směny pozemků zastupitelstvu kraje
k projednání.
K bodu: Záměr darování části pozemku městu Horní Planá
Usnesení č. 201/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr darování nemovitosti v k. ú. Horní Planá a to: pozemku parcely KN č. 791/43 o výměře 823 m 2
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,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr darování na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,
b) po splnění části I. 2. a) usnesení připravit návrh na darování nemovitosti k projednání v orgánech kraje;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na záměr darování nemovitostí
zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Dohoda o náhradě za přičlenění honebních pozemků
Usnesení č. 202/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
dohodu o náhradě za přičlenění honebních pozemků č. 4/2019 mezi Honebním společenstvem Nová Pec se
sídlem Pivovarská 197, 383 01 Prachatice, IČO 05754208, a Jihočeským krajem se sídlem U Zimního
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 70890650, dle přílohy č. 2 návrhu č. 206/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.
K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 203/2020/RK-92
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
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předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy č. 1 návrhu
č. 198/RK/20;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 návrhu č. 198/RK/20 ve výši 50 000,- Kč příjemci: Českobudějovický
automotoklub v ÚAMK, Lidická tř. 1123/226, 370 07 České Budějovice, IČO 65010469, na zajištění akce:
„50. ročník Veteran Rallye Křivonoska“,
2. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 198/RK/20 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
a) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, 383 01 Prachatice,
IČO 70853517, na zajištění akce: „XV. den hospicové péče aneb "hospic v úskalí žité reality"“,
b) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Nadační fond Gaudeamus, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČO 25228633,
na zajištění akce: „XXIX. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky“,
c) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Česká ZOO, Otakara Jeremiáše 1932/12, 708 00 Ostrava - Poruba,
IČO 66935075, na zajištění akce: „Soutěž - Bílý slon“,
d) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Vlastenecko - národopisná sdružená obec baráčníků "Vitoraz" Suchdol
nad Lužnicí, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, IČO 00471500, na zajištění akce: „Oslava 10. výročí obnovení
činnosti Obce Baráčníků v Suchdole nad Lužnicí“,
e) ve výši 3 000,- Kč příjemci: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobrkovská Lhotka, 374 01 Trhové
Sviny, IČO 65059913, na zajištění akce: „Staročeská koleda“,
f) ve výši 6 000,- Kč příjemci: Okresní agrární komora Tábor, Purkyňova 2533, 390 02 Tábor,
IČO 49062913, na zajištění akce: „Manažerské, marketingové a obchodní fórum zemědělců, potravinářů,
výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví Jihočeského kraje a Kraje Vysočina“,
g) ve výši 5 000,- Kč příjemci: RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, z.s., Husova
tř. 622/45, 370 05 České Budějovice, IČO 26516519, na zajištění akce: „Bambifest 2020 České Budějovice“,
h) ve výši 7 000,- Kč příjemci: Kap Café, s.r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice,
IČO 05319269, na zajištění akce: „Kaplické divadelní a hudební léto“,
i) ve výši 3 000,- Kč příjemci: Lubomír Růžička, na zajištění akce: „5. ročník Šipkového turnaje Fugi Cup“;
III. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace žadateli: Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, z.s., U Krbu 521/45,
108 00 Praha 10, IČO 00505731, na zajištění akce: „Soutěž Český kapr 2020“ v požadované výši 40 000,Kč;
IV. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 10 000,- Kč příjemci: Obec Horosedly, Horosedly 21, 398 06 Čimelice, IČO 00583961,
na zajištění akce: „Setkání rodáků a přátel obce Horosedly“;
V. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci
části II. a III. usnesení,
2. Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh podle části IV. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 16. 4. 2020

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

………………………………..
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