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 94. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 9. 4. 2020
Program:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 268/2020/RK-94
2. Nákup ochranných prostředků, služeb a výrobků v době krizového stavu - aktualizace směrnice SM/18RK
Usnesení 269/2020/RK-94
3. Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2020
Usnesení 270/2020/RK-94
4. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., dle směrnice
č. SM/115/ZK
Usnesení 271/2020/RK-94
5. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., dle
směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 272/2020/RK-94
6. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení 273/2020/RK-94
7. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení 274/2020/RK-94
8. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení 275/2020/RK-94
9. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení 276/2020/RK-94
10. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení 277/2020/RK-94
11. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení 278/2020/RK-94
12. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení 279/2020/RK-94
13. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení 280/2020/RK-94
14. Návrh dodatku č. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Lnáře
Usnesení 281/2020/RK-94
15. Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování člena výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
České Budějovice, a.s.
Usnesení 282/2020/RK-94
16. Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování člena výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení 283/2020/RK-94
17. Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování člena výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Písek, a.s.
Usnesení 284/2020/RK-94
18. Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování člena výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s.
Usnesení 285/2020/RK-94
19. Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování člena výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Tábor, a.s.
Usnesení 286/2020/RK-94
20. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní společnosti
Nemocnice Český Krumlov, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení 287/2020/RK-94
21. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní společnosti
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení 288/2020/RK-94
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22. Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní společnosti
Nemocnice Tábor, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení 289/2020/RK-94
23. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zřízení výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a.s.
Usnesení 290/2020/RK-94
24. Rozhodnutí jediného akcionáře - návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva Jihočeského
vědeckotechnického parku, a.s.
Usnesení 291/2020/RK-94
25. Jmenování a odvolání členů komise Smart region Jižní Čechy
Přerušeno
26. Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018 - 2043
Usnesení 292/2020/RK-94
27. Nákup energií na roky 2021 - 2022 a dále na burze
Usnesení 293/2020/RK-94
28. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Obnova datového úložiště, FC přepínačů a serverů v datovém
centru“
Usnesení 294/2020/RK-94
29. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce koncertního sálu“ (Jihočeská filharmonie)
Usnesení 295/2020/RK-94
30. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce povrchu areálu střediska Dačice“
Usnesení 296/2020/RK-94
31. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výměna rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, obnova
kuchyňského provozu v objektu DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně“
Usnesení 297/2020/RK-94
32. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Archeoskanzen Trocnov“ (Jihočeské muzeum
v Č. Budějovicích)
Usnesení 298/2020/RK-94
33. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M.
Pařízka (okr. ČB), 1. etapa“
Usnesení 299/2020/RK-94
34. Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Dodávka vozidel pro ZZS JčK“
Usnesení 300/2020/RK-94
35. Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“
Usnesení 301/2020/RK-94
36. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy a udržovací práce – snížení energetické náročnosti
budov SUPŠ sv. Anežky České na Tavírně v Českém Krumlově“
Usnesení 302/2020/RK-94
37. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dokončení stavebních úprav DMI Táboritská 941“ (Střední škola
rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688)
Usnesení 303/2020/RK-94
38. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce parteru Domova mládeže při VOŠ a SPŠ Volyně – IV.,
VI. a VIII. etapa“
Usnesení 304/2020/RK-94
39. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Digitální technologie ve výuce cizích jazyků“ a „ICT a digitální výuka“
(Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23)
Usnesení 305/2020/RK-94
40. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“
Usnesení 306/2020/RK-94
41. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti 741,
Písek a Zateplení budovy B Domova mládeže v Písku“ (SOŠ a SOU Písek)
Usnesení 307/2020/RK-94
42. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Kvalitní podmínky pro výuku řemeslných oborů“ (SOU Lišov)
Usnesení 308/2020/RK-94
43. Zadávací řízení – veřejná zakázka „5.1.a) Zateplení, výměna zdroje tepla v objektu SOU Blatná, 5.1. b)
Vzduchotechnika s rekuperací do objektu SOU Blatná“
Usnesení 309/2020/RK-94
44. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy (P11) B“
Usnesení 310/2020/RK-94
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45. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny – vybavení interiéru“
Usnesení 311/2020/RK-94
46. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace silnice II/159 Albrechtice nad Vltavou“
Usnesení 312/2020/RK-94
47. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1446-3 přes Nakvasovický potok u Bušanovic“
Usnesení 313/2020/RK-94
48. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice“
Usnesení 314/2020/RK-94
49. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 10579-1 před obcí Munice“
Usnesení 315/2020/RK-94
50. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách – areál letiště
České Budějovice k.ú. Planá u Českých Budějovic“
Usnesení 316/2020/RK-94
51. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 14531-1 přes potok u Husince“
Usnesení 317/2020/RK-94
52. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1721-5 u bažantnice za Strakonicemi“
Usnesení 318/2020/RK-94
53. „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice“ – část A – vícepráce –
dodatek smlouvy č. 3 (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení 319/2020/RK-94
54. „Stavební úpravy objektu 1. máje 127/23, Vimperk - vícepráce a méněpráce - dodatek smlouvy č. 1“
(Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267)
Usnesení 320/2020/RK-94
55. Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 - výběr
projektů
Usnesení 321/2020/RK-94
56. Zrušení usnesení č. 409/2016/ZK-25 a schválení realizace a financování projektu „Implementace
soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji - II. etapa“
Usnesení 322/2020/RK-94
57. Informace o plnění cílů projektu se společností ELEKTROWIN a. s. za rok 2019 a Smlouva o partnerství
a vzájemné spolupráci na projektu „Intenzifikace zpětného odběru odděleného sběru elektrozařízení
v Jihočeském kraji“ pro rok 2020
Usnesení 323/2020/RK-94
58. Dotační program Zřizování nových oplocenek - 1.část žádostí k projednání
Usnesení 324/2020/RK-94
59. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení 325/2020/RK-94
60. Žádost o prodloužení realizace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
Usnesení 326/2020/RK-94
61. Krácení dotace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora paliativní péče
v Jihočeském kraji
Usnesení 327/2020/RK-94
62. Změna usnesení č. 399/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019 realizace projektu „Obnova vybraných objektů
v areálu kulturní památky Hrad Strakonice“
Usnesení 328/2020/RK-94
63. Individuální dotace z rozpočtu OKPP - Jihočeské divadlo
Usnesení 329/2020/RK-94
64. Individuální dotace z rozpočtu OKPP
Usnesení 330/2020/RK-94
65. Darování majetku partnerům projektu
Usnesení 331/2020/RK-94
66. Rozpočet školství - první úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení 332/2020/RK-94
67. Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení 333/2020/RK-94
68. Realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko,
jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SPŠ automobilní a technická,
Č. Budějovice
Usnesení 334/2020/RK-94
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69. Realizace projektu „Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ v rámci Operačního
programu potravinové a materiální pomoci
Usnesení 335/2020/RK-94
70. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení 336/2020/RK-94
71. Zpětvzetí odvolání z vedoucích pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení
Usnesení neschváleno
72. Personální záležitosti školství - platový výměr ředitele školského zařízení
Usnesení 337/2020/RK-94
73. Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
Usnesení 338/2020/RK-94
74. Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - změny Pověření v roce 2020
Usnesení 339/2020/RK-94
75. Žádost organizace Arpida, z.ú. o individuální dotaci
Usnesení 340/2020/RK-94
76. Rozhodnutí jediného společníka o organizačních otázkách společnosti JIKORD s.r.o. - personální
záležitosti
Usnesení 341/2020/RK-94
77. Aktualizace Tarifu IDS JK a Přílohy IDS JK
Usnesení 342/2020/RK-94
78. Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Usnesení 343/2020/RK-94
79. Dotace z rozpočtu České republiky na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce
veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2
Usnesení 344/2020/RK-94
80. Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou
osobní dopravou
Usnesení 345/2020/RK-94
81. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Soběslav
Usnesení 346/2020/RK-94
82. Záměr směny nemovitostí v k. ú. Volary
Usnesení 347/2020/RK-94
83. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Bolechy
Usnesení 348/2020/RK-94
84. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení
Usnesení 349/2020/RK-94
85. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru
Usnesení 350/2020/RK-94
86. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2019
Usnesení 351/2020/RK-94
87. Rozpočtové změny 6/20
Usnesení 352/2020/RK-94
88. Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje na rok 2020
Usnesení 353/2020/RK-94
89. Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2020
Usnesení 354/2020/RK-94
90. Poskytnutí individuálních dotací na rok 2020 ostatním subjektům v gesci OEKO
Usnesení 355/2020/RK-94
91. Úprava smluvních podmínek s UniCredit Bank
Usnesení 356/2020/RK-94
92. Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019 ve zřizovaných organizacích a Krajském úřadu
Jihočeského kraje
Usnesení 357/2020/RK-94
93. Dodatek č. 3 k PS 0010071018
Usnesení 358/2020/RK-94
94. Dodatek č. 6 k PS č. 0503007015
Usnesení 359/2020/RK-94
95. Prodej nemovitostí v k. ú. Bojenice
Usnesení 360/2020/RK-94
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96. Koupě pozemků v k. ú. Selibov od ZD Hrejkovice
Usnesení 361/2020/RK-94
97. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Třitim
Usnesení 362/2020/RK-94
98. Záměr výpůjčky nebytových prostor Krajské radě seniorů Jihočeského kraje
Usnesení 363/2020/RK-94
99. Darování nepotřebné výpočetní techniky spolku Klub vojenské historie a techniky – Nové hrady, z.s.
Usnesení 364/2020/RK-94
100.
Darování nepotřebné výpočetní techniky spolku Česká tábornická unie – T.K. Brontové Týn nad
Vltavou, p.s.
Usnesení 365/2020/RK-94
101.
Darování nepotřebné výpočetní techniky Divadelní společnosti Vltavan
Usnesení 366/2020/RK-94
102.
Digitální technická mapa Jihočeského kraje
Usnesení neschváleno

*****
K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 268/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 30. 3. 2020.

K bodu: Nákup ochranných prostředků, služeb a výrobků v době krizového stavu - aktualizace směrnice
SM/18RK
Usnesení č. 269/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. čerpání finančních prostředků na řešení krizové situace spojené s pandemickým šířením COVID-19
z rozpočtu Jihočeského kraje;
2. v návaznosti na usnesení RK č. 205/2020/RK-93 ze dne 19.3.2020 další posílení krizové rezervy kraje k
realizaci záměrů krizových opatření uvolněním (zapojením) prostředků Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského
kraje v objemu 100 mil. Kč, s využitím krizové legislativy formou rozpočtového opatření 3/H;
3. dosavadní objednávky a smluvní vztahy uzavřené na nákup ochranných prostředků v souvislosti s
vyhlášeným nouzovým stavem zadávané v režimu výjimky ze zadávání veřejných zakázek dle § 29 písm. c)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1
návrhu č. 470/RK/20;
4. probíhající bezúplatnou distribuci těchto dalších pořizovaných ochranných prostředků a dezinfekce
z majetku kraje dalším subjektům podle předem stanoveného klíče v návaznosti na krizovou legislativu;
II. schvaluje
aktualizaci směrnice č. SM/18/RK „Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím
zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi“ s účinností ode dne 9. 4.
2020, dle přílohy č. 2 návrhu č. 470/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit právní a technickou podporu při nákupu
ochranných prostředků.

K bodu: Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2020
Usnesení č. 270/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2020 obchodní společnosti
Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149,
Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice
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Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s.,
IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203 a Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804,
dle přílohy č. 1 návrhu č. 397/RK/20 v celkové výši 74 360 000,00 Kč,
2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2020
nemocnicím založeným Jihočeským krajem dle přílohy č. 2 návrhu č. 397/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh dle části I. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání
na nejbližším zasedání.

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., dle směrnice
č. SM/115/ZK
Usnesení č. 271/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
o částku 500 000,00 Kč, v rámci projektu „Modernizace bezpečnosti ICT v Nemocnici Prachatice, a.s.“,
dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.,
dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení na nejbližším zastupitelstvu kraje
k projednání.

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., dle
směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 272/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877,
o částku 8 900 000,00 Kč, v rámci projektu „Modernizace přístrojového vybavení pro vysoce specializovanou
péči v oblasti onkogynekologie Nemocnice České Budějovice a.s.“, dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu
a realizaci evropských projektů SM/115/ZK;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České
Budějovice, a.s., dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání na nejbližším
zasedání.

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení č. 273/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877,
o částku 257 900 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání na nejbližším
zasedání.
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K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení č. 274/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149,
o částku 48 400 000 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání na nejbližším
zasedání.

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení č. 275/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, o částku
6 910 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání na nejbližším
zasedání.

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 276/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157,
o částku 34 800 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání na nejbližším
zasedání.

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení č. 277/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, o částku
20 700 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání na nejbližším
zasedání.
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K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení č. 278/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
o částku 15 800 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání na nejbližším
zasedání.

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 279/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
o částku 11 490 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání na nejbližším
zasedání.

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení č. 280/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, o částku
21 400 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání na nejbližším
zasedání.

K bodu: Návrh dodatku č. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Lnáře
Usnesení č. 281/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
návrh dodatku č. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Lnáře, IČO 00668168,
ve znění uvedeném v příloze návrhu č. 339/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna
Lnáře, IČO 00668168, ve znění uvedeném v příloze návrhu č. 339/RK/20;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh dle části II. usnesení na nejbližším zasedání
zastupitelstva kraje k projednání.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování člena výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení č. 282/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I.
bere na vědomí
uplynutí funkčního období člena výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
Ing. Jaroslavy Pechové ke dni 1. 5. 2020;
II. jmenuje
členem výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., Ing. Jaroslavu Pechovou,
s účinností od 2. 5. 2020;
III. ukládá
MUDr. Ing. Michalu Šnorkovi, Ph.D., předsedovi představenstva, uzavřít se jmenovaným členem výboru
v části II. usnesení příkazní smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit.
T: 2. 5. 2020

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování člena výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 283/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. bere na vědomí
uplynutí funkčního období člena výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
Ing. Jaroslavy Pechové ke dni 1. 5. 2020;
II. jmenuje
členem výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., Ing. Jaroslavu Pechovou,
s účinností od 2. 5. 2020;
III. ukládá
Ing. Miroslavovi Janovskému, předsedovi představenstva, uzavřít se jmenovaným členem výboru v části
II. usnesení příkazní smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit.
T: 2. 5. 2020

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování člena výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení č. 284/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I.
bere na vědomí
uplynutí funkčního období člena výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.,
Ing. Jaroslavy Pechové ke dni 1. 5. 2020;
II. jmenuje
členem výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., Ing. Jaroslavu Pechovou, s účinností
od 2. 5. 2020;
III. ukládá
MUDr. Jiřímu Holanovi, MBA, předsedovi představenstva, uzavřít se jmenovaným členem výboru v části II.
usnesení příkazní smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit.
T: 2. 5. 2020
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování člena výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 285/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. bere na vědomí
uplynutí funkčního období člena výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.,
Ing. Jaroslavy Pechové ke dni 1. 5. 2020;
II. jmenuje
členem výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., Ing. Jaroslavu Pechovou,
s účinností od 2. 5. 2020;
III. ukládá
MUDr. Bc. Tomáši Fialovi, MBA, předsedovi představenstva, uzavřít se jmenovaným členem výboru
v části II. usnesení příkazní smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit.
T: 2. 5. 2020

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování člena výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení č. 286/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I.
bere na vědomí
uplynutí funkčního období člena výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.,
Ing. Jaroslavy Pechové ke dni 1. 5. 2020;
II. jmenuje
členem výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., Ing. Jaroslavu Pechovou, s účinností
od 2. 5. 2020;
III. ukládá
Ing. Ivu Houškovi, MBA, předsedovi představenstva, uzavřít se jmenovaným členem výboru v části II.
usnesení příkazní smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit.
T: 2. 5. 2020

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní
společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení č. 287/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
IČO 26095149, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
1. Kolektivní smlouvu Nemocnice Český Krumlov, a.s., na období 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021, ve znění
přílohy č. 1 návrhu č. 393/RK/20,
2. souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, ve znění přílohy č. 2
návrhu č. 393/RK/20.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní
společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení č. 288/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
1. Kolektivní smlouvu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., na období 1. 3. 2020 – 28. 2. 2021, ve znění
přílohy č. 1 návrhu č. 394/RK/20,
2. souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, ve znění přílohy
č. 2 návrhu č. 394/RK/20.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Souběžné pracovní poměry členů představenstva obchodní
společnosti Nemocnice Tábor, a.s., a osob jim blízkých
Usnesení č. 289/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
1. Kolektivní smlouvu Nemocnice Tábor, a.s., na období 1. 4. 2020 – 31. 1. 2021, ve znění přílohy č. 1
návrhu č. 411/RK/20,
2. souběžné pracovně právní vztahy členů představenstva a pracovně právní vztahy osob blízkých členům
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, ve znění přílohy č. 2 návrhu
č. 411/RK/20.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zřízení výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a.s.
Usnesení č. 290/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
IČO 26095149, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I.
bere na vědomí
návrh představenstva na zřízení výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
IČO 26095149;
II. schvaluje
1. zřízení výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149,
2. statut výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, uvedený
v příloze návrhu č. 471/RK/20;
III. jmenuje
členy výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149:
Doc. Ing. Vladimíra Králíčka, CSc.,
Ing. Lenku Dudovou,
Ing. Jaroslavu Pechovou;
IV. ukládá
MUDr. Jindřichu Floriánovi, předsedovi představenstva, uzavřít se jmenovanými členy výboru v části III.
usnesení příkazní smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit.
T: 20. 4. 2020
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva Jihočeského
vědeckotechnického parku, a.s.
Usnesení č. 291/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
jako jediný akcionář 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.
schvaluje
1. smlouvy o výkonu funkce členů představenstva JVTP, a.s., dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 mat. č. 335/RK/20;
2. výši odměn členů představenstva, dle přílohy č. 4 mat. č.335/RK/20;
II. ukládá
Ing. Františku Štanglovi, předsedovi představenstva společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.,
zabezpečit uzavření smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady.

K bodu: Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018 - 2043
Usnesení č. 292/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zpracovanou Územní energetickou koncepci Jihočeského kraje 2018 – 2043, schválenou stanoviskem
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR;
II. schvaluje
1. implementaci závěrů Územní energetické koncepce Jihočeského kraje 2018 – 2043, v souladu se
zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, do Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
a následně toto zohlednit v nejbližší zprávě o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje za
uplynulé období,
2. postupné vypracování samostatných materiálů vyplývajících z jednotlivých vybraných bodů doporučení
ze stanoviska MPO ČR tak, aby je bylo možné zapracovat do Zprávy o uplatňování Územní energetické
koncepce Jihočeského kraje 2018 – 2043 v následujícím termínu, tj. v roce 2024, v souladu
s rozhodnutím příslušného orgánu kraje;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.

K bodu: Nákup energií na roky 2021 - 2022 a dále na burze
Usnesení č. 293/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. nákup elektrické energie a zemního plynu Jihočeským krajem, jako centrálním zadavatelem pro Jihočeský
kraj a jím zakládané a zřizované organizace v dalších letech od 01/2021 výhradně prostřednictvím tzv.
postupného nákupu – postupné fixace ceny,
2. aktuální nákup energií na dvouleté období od 1.1.2021 do 31.12.2022 na Českomoravské komoditní
burze Kladno
II. pověřuje
členy samosprávy, 1. náměstka hejtmanky, aktuálně JUDr. Josef Knot, MBA, a radního pro ekonomiku,
aktuálně Mgr. Jaromír Novák, k rozhodování o okamžiku nákupu za konkrétní cenu na burze a nakoupeném
podílu z celkového objemu a zasláním tohoto pokynu e-mailem určenému pracovníku OREG pro styk
s obchodníkem;
III. určuje
pracovníka OREG – energetika kraje, aktuálně Ing. Vojtěch Novák, v nepřítomnosti zastoupeného vedoucím
odboru OREG, aktuálně Ing. Luboš Průcha, jako osobu pro styk s obchodníkem a zasílání konkrétního
příkazu k nákupu, vydaného pověřeným členem samosprávy, na obchodníka, vybraného na burze na
základě výše uplatněné marže;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci bodů I. až III. usnesení.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Obnova datového úložiště, FC přepínačů a serverů
v datovém centru“
Usnesení č. 294/2020/RK-94
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. 366/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Obnova datového úložiště, FC přepínačů a serverů v datovém centru“ konané
v režimu otevřeného nadlimitního řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Obnova datového úložiště, FC přepínačů a serverů
v datovém centru“:
název společnosti: S&T CZ s. r. o.
se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
IČO: 44846029
za cenu nejvýše přípustnou 14 987 669 Kč bez DPH, 18 135 079 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 156/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Obnova datového úložiště, FC přepínačů
a serverů v datovém centru“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce koncertního sálu“ (Jihočeská filharmonie)
Usnesení č. 295/2020/RK-94
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. 333/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce koncertního sálu“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního
řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů;
II. rozhodla
zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce koncertního sálu“ na základě § 127 odst. 2 písm.
d) zákona č. 134/2016 Sb., protože v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního
zřetele, včetně důvodů ekonomických (nabídkové ceny výrazně překročily předpokládanou hodnotu veřejné
zakázky, a tudíž nabídky nejsou pro zadavatele ekonomicky přijatelné), pro které nelze na zadavateli
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval;
III. ukládá
Otakaru Svobodovi, řediteli Jihočeské filharmonie, IČO 00396036:
1. zrušit zadávací řízení podle části II. usnesení a
2. připravit vyhlášení nového zadávacího řízení.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce povrchu areálu střediska Dačice“
Usnesení č. 296/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 378/RK/2020 na
plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce povrchu areálu střediska Dačice“, 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 „Rekonstrukce povrchu areálu střediska Dačice“:
název společnosti:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
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IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 3 871 910,67 Kč bez DPH, 4 685 011,91 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
a) název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:
60838744
za cenu nejvýše přípustnou 3 977 180,21 Kč bez DPH, 4 812 388,05 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. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce povrchu areálu střediska Dačice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výměna rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace,
obnova kuchyňského provozu v objektu DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně“
Usnesení č. 297/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, posouzení hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 395/RK/20 na
plnění veřejné zakázky s názvem „Výměna rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, obnova kuchyňského
provozu v objektu DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně“ konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek
dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Výměna rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, obnova
kuchyňského provozu v objektu DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně“:
název společnosti: Roman Kučera - stavitelství
se sídlem: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice
IČO: 60823020
za cenu nejvýše přípustnou 4 933 333,00 Kč bez DPH, 5 673 332,95 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Anežce Hosnedlové, ředitelce Dětského domova, Základní školy, školní jídelny a školní družiny Volyně,
IČO 60650737:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Výměna rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, obnova kuchyňského
provozu v objektu DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Archeoskanzen Trocnov“ (Jihočeské muzeum v Č.
Budějovicích)
Usnesení č. 298/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 410/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Archeoskanzen Trocnov“ 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 „Archeoskanzen Trocnov“:
název společnosti: S-B s. r. o.
se sídlem: Husova 332, 264 01 Sedlčany
IČO: 25652362
za cenu nejvýše přípustnou 38 847 376,85 Kč bez DPH, 47 005 325,99 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Františku Štanglovi, řediteli Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, IČO 00073539:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na akci „Archeoskanzen Trocnov“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.
M. Pařízka (okr. ČB), 1. etapa“
Usnesení č. 299/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1–3 k návrhu č. 469/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka (okr. ČB), 1. etapa“ konané v režimu
otevřeného podlimitního řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M.
Pařízka (okr. ČB), 1. etapa“:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 36 745 358,31 Kč bez DPH, 44 461 883,56 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 163/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice
Plavská a L. M. Pařízka (okr. ČB), 1. etapa“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Dodávka vozidel pro ZZS JčK“
Usnesení č. 300/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 377/RK/20 a jeho příloh
č. 1–2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávka vozidel
pro ZZS JčK“;
III. ukládá
z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi:
1. pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 1 k návrhu č. 377/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Kateřina Schacková, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. na výběr dodavatele na akci „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze
č. 1 k návrhu č. 377/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky kraje
2) Ing. Milan Rybák, OZDR KÚ
Mgr. Petr Studenovský, OZDR KÚ
3) Ing. Miroslav Beneš, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
4) Ing. Petr Polívka, ZZS JčK
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Bc. Zdeněk Kafka, ZZS JčK
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI JčK
3. MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“
Usnesení č. 301/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 391/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 dodávky „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“;
III. ukládá
z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi:
1. pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“ pověřenou
všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 391/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Kateřina Schacková, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. na výběr dodavatele na akci „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 391/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky kraje
2) Ing. Milan Rybák, OZDR KÚ
Mgr. Petr Studenovský, OZDR KÚ
3) Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI JčK
4) MUDr. René Papoušek, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
5) Ing. Romana Svobodová, ZZS JčK
Bc. Zdeněk Kafka, ZZS JčK;
3. MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy a udržovací práce – snížení energetické
náročnosti budov SUPŠ sv. Anežky České na Tavírně v Českém Krumlově“
Usnesení č. 302/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 379/RK/20 a jeho příloh č. 1 – 2,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
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
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na stavební práce „Stavební úpravy a udržovací práce – snížení energetické náročnosti budov SUPŠ sv.
Anežky České na Tavírně v Českém Krumlově“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109,
IČO 60084286, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Stavební úpravy a udržovací práce
– snížení energetické náročnosti budov SUPŠ sv. Anežky České na Tavírně v Českém Krumlově“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 379/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Martin Busta, ředitel SUPŠ
Mgr. Jan Kubeš, zástupce SUPŠ
3) MgA. František Postl, zástupce ředitele SUPŠ
MgA. Jan Mahr, vedoucí odl. pracoviště SUPŠ
4) Bc. Hana Burcevová, DiS., OŠMT KÚ
Ing. Hynek Čížek, Ph.D., vedoucí oddělení, OŠMT KÚ
5) Tomáš Novák, projektant
Ing. arch. Šárka Hanusová, architekt
6) Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ,
2. Ing. Martinu Bustovi, řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České, Český Krumlov,
Tavírna 109, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dokončení stavebních úprav DMI Táboritská 941“ (Střední škola
rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688)
Usnesení č. 303/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 300/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 „Dokončení stavebních úprav DMI Táboritská 941“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední škole rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688,
IČO 00510912, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Dokončení stavebních úprav DMI
Táboritská 941“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 300/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., ředitel školy
Ing. Věra Davidová, zástupkyně ředitele
3) Ing. Jiří Srp, zástupce ředitele
Ing. Lenka Zemanová, ekonomka
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT, KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, OŠMT, KÚ
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI, KÚ
Ing. Kateřina Cundová, OVZI, KÚ,
2. Ing. Aleši Vondrkovi, Ph.D., řediteli školy, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě
kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce parteru Domova mládeže při VOŠ a SPŠ Volyně
– IV., VI. a VIII. etapa“
Usnesení č. 304/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 353/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 parteru Domova mládeže při VOŠ a SPŠ Volyně – IV., VI. a VIII. etapa“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Volyně, Resslova 440, IČO
60650494, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce parteru Domova
mládeže při VOŠ a SPŠ Volyně – IV., VI. a VIII. etapa“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k
návrhu č. 353/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Petr Červený, zástupce ředitele
Ing. František Němec, učitel odborných předmětů
3) Ing. Jiří Neumitka, učitel odborných předmětů
Ing. Lenka Polanková, učitelka odborných předmětů
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT
PaedDr. Jiří Moravec, OŠMT
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. RNDr. Jiřímu Homolkovi, řediteli Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Volyně, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Digitální technologie ve výuce cizích jazyků“ a „ICT a digitální
výuka“ (Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23)
Usnesení č. 305/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 364//RK/20
a jeho příloh č. 1–2,
2. možnost zapracování připomínek poskytovatele dotace k zadávací dokumentaci uvedené v příloze č. 1
návrhu č. 364/RK/20;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky „Digitální technologie ve výuce cizích jazyků“ a „ICT a digitální výuka“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Gymnáziu J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23, Fráni Šrámka 1193/23,
371 46 České Budějovice, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Digitální technologie
ve výuce cizích jazyků“ a „ICT a digitální výuka“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č.
364/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje
2) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
3) RNDr. Jaroslav Pustina, ředitel školy
Mgr. Jan Ptáčník, zástupce ředitele školy
4) Mgr. Vladimír Vlášek, učitel
Mgr. Tomáš Vinický, učitel
5) Ing. Hynek Čížek, Ph.D., vedoucí oddělení evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
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Bc. Hana Burcevová, DiS., oddělení evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
6) Ing. Vladimír Hruška, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. RNDr. Jaroslavu Pustinovi, řediteli Gymnázia J.V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 1193/23,
371 46 České Budějovice, IČO 60076135, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje
k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“
Usnesení č. 306/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 301/RK/20 a jeho příloh č. 1 – 2,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
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 „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Gymnáziu, Prachatice, Zlatá stezka 137, IČO 60096136, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 301/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Jana Dejmková, ředitelka školy
Jana Vozábalová, DiS., vedoucí kanceláře školy
3) Bc. Hana Burcevová, DiS, OŠMT KÚ
Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT KÚ
4) Michaela Hrušková, DiS, projektová manažerka EBC, a.s.
Ing. Dominika Müllerová, projektantka EBC, a.s.
5) Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ,
2. Mgr. Janě Dejmkové, ředitelce Gymnázia, Prachatice, Zlatá stezka 137, zajistit provedení zadávacího
řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti
741, Písek a Zateplení budovy B Domova mládeže v Písku“ (SOŠ a SOU Písek)
Usnesení č. 307/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 398/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 „Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti 741, Písek a Zateplení
budovy B Domova mládeže v Písku“;
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 „Snížení energetické náročnosti na
objektu Na Spravedlnosti 741, Písek a Zateplení budovy B Domova mládeže v Písku“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 398/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
19
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

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 „Kvalitní podmínky pro výuku řemeslných oborů“ (SOU Lišov)
Usnesení č. 308/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 408/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 dodávky Kvalitní podmínky pro výuku řemeslných oborů;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střednímu odbornému učilišti, Lišov, tř. 5. května 3, IČO 75050111, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi na výběr dodavatele akce Kvalitní podmínky pro výuku řemeslných oborů pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 408/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Marie Benedová, ředitelka SOU Lišov
Vlasta Hornáková, pracovnice SOU Lišov
3) Josef Benda, pracovník SOU Lišov
Jana Tobiášová, pracovnice SOU Lišov
4) Bc. Hana Burcevová, DiS., OŠMT
Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. Mgr. Marii Benedové, ředitelce Středního odborného učiliště, Lišov, tř. 5. května 3, IČO 75050111, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „5.1.a) Zateplení, výměna zdroje tepla v objektu SOU Blatná, 5.1.
b) Vzduchotechnika s rekuperací do objektu SOU Blatná“
Usnesení č. 309/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 416/RK/20 a jeho příloh č. 1 – 2,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
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 „5.1.a) Zateplení, výměna zdroje tepla v objektu SOU Blatná, 5.1. b) Vzduchotechnika s
rekuperací do objektu SOU Blatná“;
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III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střednímu odbornému učilišti, Blatná, U Sladovny 671, IČO 00668079, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „5.1.a) Zateplení, výměna zdroje tepla v objektu SOU
Blatná, 5.1. b) Vzduchotechnika s rekuperací do objektu SOU Blatná“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 2 k návrhu č. 416/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Miroslav Čapek, ředitel SOU Blatná
Ing. Arnošt Kabát, zástupce ředitele SOU Blatná
3) Bc. Stanislav Kučera, zástupce ředitele SOU Blatná
Jaroslava Havelková, ekonomka SOU Blatná
4) Bc. Hana Burcevová, DiS., OŠMT KÚ
Ing. Hynek Čížek, Ph.D., vedoucí oddělení, OŠMT KÚ
5) Ing. Klára Tejmlová, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ,
2. Ing. Miroslavu Čapkovi, řediteli Středního odborného učiliště, Blatná, U Sladovny 671, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy (P11) B“
Usnesení č. 310/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu č.
412/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 stavební práce „Modernizace
komunikací II. třídy (P11) B“;
III. jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Modernizace komunikací II. třídy (P11) B“ pověřenou
všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 412/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Alena Frdlíková, OVZI
Ing. Jitka Liláková, OVZI
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. komisi na výběr dodavatele „Modernizace komunikací II. třídy (P11) B“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 412/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Bc. Jiří Švec, člen rady JčK
2) Ing. Jitka Liláková, OVZI
Bc. Alena Frdlíková, OVZI
3) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI
4) Ing. Pavel Bürger, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
5) Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI
Jiří Letovský, OVZI
6) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod JH
Aleš Kolman, OVZI SÚS JčK, závod JH;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny – vybavení interiéru“
Usnesení č. 311/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 383/RK/20 a jeho příloh
č. 1 – 2 v upraveném znění;
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 dodávky „Přístavba budovy
Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny –
vybavení interiéru“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, Na Sadech 27, 370 59 České
Budějovice, IČO 00073504, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Přístavba budovy
Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající budovy knihovny –
vybavení interiéru“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 383/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
2) Mgr. Ivo Kareš, ředitel CBVK
PhDr. Zuzana Hájková, CBVK
3) Ing. Michal Kejzar, ekonomický náměstek CBVK
Mgr. Petra Mašínová, CBVK
4) Mgr. Patrik Červák, vedoucí OKPP
Mgr. František Chrastina, OKPP
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
2. Mgr. Ivo Karešovi, řediteli Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace silnice II/159 Albrechtice nad Vltavou“
Usnesení č. 312/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 385/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 „Modernizace silnice II/159 Albrechtice nad Vltavou“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Modernizace silnice II/159 Albrechtice nad Vltavou“ pověřenou posouzením a
hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Jaroslav Kozák, SÚS JčK, závod Písek, ředitel
Ing. Rudolf Pešta, SÚS JčK, závod Písek, 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) Martin Šulista, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení a
předložit zprávu radě kraje k projednání.
22
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1446-3 přes Nakvasovický potok u Bušanovic“
Usnesení č. 313/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 386/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 „Most ev. č. 1446-3 přes Nakvasovický potok u Bušanovic“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 1446-3 přes Nakvasovický potok u Bušanovic“ 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. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod Prachatice, ředitel
Bc. Karel Plánek, SÚS JčK, závod Prachatice, 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) Martin Šulista, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení a
předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice“
Usnesení č. 314/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.423/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 „Most ev. č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Petr Brom, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, 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. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Martin Šulista, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 10579-1 před obcí Munice“
Usnesení č. 315/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.425/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 „Most ev. č. 10579-1 před obcí Munice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 10579-1 před obcí Munice“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Petr Brom, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, 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. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Martin Šulista, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách – areál
letiště České Budějovice k.ú. Planá u Českých Budějovic“
Usnesení č. 316/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle
návrhu č. 422/RK/20 a jeho příloh č. 1 – 3 v upraveném znění;
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 podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rozšíření
stávající účelové komunikace v opravnách – areál letiště České Budějovice k.ú. Planá u Českých Budějovic“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách – areál letiště České
Budějovice k.ú. Planá u Českých Budějovic“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č.
422/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
3) Pavel Vochozka, Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.
Ing. Jan Harvalík, Jihočeské letiště České Budějovice, a.s.
4) Bc. Alena Frdlíková, OVZI
Ing. Jitka Liláková, OVZI
5) Ing. Jan Basík, OVZI
Ing. Zdeňka Novotná, OVZI
6) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Irena Štěpánková, OVZI;
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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 „Most ev. č. 14531-1 přes potok u Husince“
Usnesení č. 317/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.432/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 „Most ev. č. 14531-1 přes potok u Husince“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 14531-1 přes potok u Husince“ 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. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod Prachatice, ředitel
Bc. Karel Plánek, SÚS JčK, závod Prachatice, 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) Martin Šulista, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1721-5 u bažantnice za Strakonicemi“
Usnesení č. 318/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 433/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 „Most ev. č. 1721-5 u bažantnice za Strakonicemi“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 1721-5 u bažantnice za Strakonicemi“ 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
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Ivana Schwarzová, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice“ – část A – vícepráce
– dodatek smlouvy č. 3 (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení č. 319/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce na akci „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice“ – část A:
Stavební práce na obnově hradu uvedené ve změnových listech č. 70 až 78 dle důvodové zprávy a příloh
č. 1 - 3 k návrhu č. 384/RK/20 v celkové výši dodatečných stavebních prací 1 399 459,36 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 70 až 78 ve výši plus 1 399 459,36 Kč bez DPH dle přílohy č. 2 k návrhu č. 384/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 3 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Muzeem středního Pootaví Strakonice,
IČO 00072150 a zhotovitelem stavby firmou POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, Nádražní 25, 252 63
Roztoky, IČO 25606468;
III. ukládá
PhDr. Ivaně Říhové, ředitelce Muzea středního Pootaví Strakonice, IČO 00072150, uzavřít dodatek č. 3
smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.

K bodu: „Stavební úpravy objektu 1. máje 127/23, Vimperk - vícepráce a méněpráce - dodatek smlouvy č. 1“
(Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267)
Usnesení č. 320/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce na akci „Stavební úpravy objektu 1. máje 127/23, Vimperk““ uvedené ve změnových
listech č. 1–11 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 437/RK/20 v celkové výši dodatečných
stavebních prací 959 169,63 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 1–11 dle přílohy č. 1 k návrhu č. 437/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Střední školou a Základní školou, Vimperk,
Nerudova 267, IČO 00477419, a zhotovitelem stavby firmou JINDŘICH PARUS voda-plyn-topení spol. s r.o.,
Ostrov 38, 383 01 Prachatice, IČO 41879236;
III. ukládá
Mgr. Petru Žuravskému, řediteli Střední školy a Základní školy, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419,
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 výběr projektů
Usnesení č. 321/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání Krajské výběrové komise Programu obnovy venkova Jihočeského kraje o hodnocení
žádostí o dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 dle přílohy č. 1 návrhu
č. 373/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
v celkové výši 109 999 000 Kč dle příloh návrhu č. 373/RK/20 a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh části II. usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva
kraje k projednání.
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K bodu: Zrušení usnesení č. 409/2016/ZK-25 a schválení realizace a financování projektu „Implementace
soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji - II. etapa“
Usnesení č. 322/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 409/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016,
2. schválit
a) realizaci a financování projektu Jihočeského kraje „Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském
kraji – II. etapa“ s celkovými výdaji ve výši 31 181 704,71 Kč včetně DPH, z toho se způsobilými výdaji ve
výši 28 254 336,50 Kč včetně DPH, v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4.,
specifický cíl 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území (dále též
OPŽP),
b) předfinancování projektu „Implementace soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji – II. etapa“
Jihočeským krajem maximálně do výše 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 28 254 336,50 Kč
včetně DPH, s podmínkou přidělení dotace z OPŽP a s čerpáním na základě formuláře evropského projektu
dle přílohy č. 1 návrhu č. 359/RK/20,
c) financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 2 927 368,21 Kč včetně DPH, s podmínkou přidělení
dotace z OPŽP a s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu
č. 359/RK/20;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje

K bodu: Informace o plnění cílů projektu se společností ELEKTROWIN a. s. za rok 2019 a Smlouva o
partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Intenzifikace zpětného odběru odděleného sběru
elektrozařízení v Jihočeském kraji“ pro rok 2020
Usnesení č. 323/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o plnění cílů projektu „Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Intenzifikace
zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Jihočeském kraji“ č.
OSON/OZZL/011/19 za rok 2019 v rozsahu přílohy č. 3 k návrhu č. 378/RK/19 na základě usnesení Rady
Jihočeského kraje č. 352/2019/RK-64 ze dne 28. 3. 2019;
II. schvaluje
uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Intenzifikace zpětného odběru
elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Jihočeském kraji“ pro rok 2020 se společností
ELEKTROWIN a. s., Michelská 300/60, 140 00 Praha, IČO 272 57 843;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, informovat radu kraje o plnění cílů projektu za rok 2020 v termínu do
31. 5. 2021.

K bodu: Dotační program Zřizování nových oplocenek - 1. část žádostí k projednání
Usnesení č. 324/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí dotace podle pravidel dotačního programu Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek
žadatelům uvedeným v příloze č. 1 návrhu č. 382/RK/20 v celkové výši 707 920,- Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace podle pravidel dotačního programu Jihočeského kraje
Zřizování nových oplocenek žadatelům uvedeným v příloze č. 2 návrhu č. 382/RK/20 v celkové výši
417 640,- Kč;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení,
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2. Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit seznam žádostí o dotaci dle přílohy č. 2 návrhu
č. 382/RK/20 na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje k projednání.

K bodu: Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení č. 325/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace města Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary, IČO 00250830, o prodloužení termínu
realizace projektu „Územní plán Volary“, reg. č. 425-01-008/16, v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016,
2. žádost příjemce dotace obce Hosín, Hosín 116, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244937,
o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Hosín“, reg. č. 425-01-010/16, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2016,
3. žádost příjemce dotace města Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary, IČO 00250830, o prodloužení termínu
realizace projektu „Příprava projektové dokumentace pro provedení stavby startovacích bytů pro město
Volary“, reg. č. 439-03-002/19, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých
oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019,
4. žádost příjemce dotace Studio JR s.r.o., Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26050501,
o prodloužení termínu realizace projektu „Slavnostní krajská konference – 2. ročník“, reg. č. 428-01-020/19,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Volary“, reg. č. 425-01-008/16, příjemce dotace
město Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary, IČO 00250830, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016, a to
do 31. 5. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 6. 2022,
2. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Hosín“, reg. č. 425-01-010/16, příjemce dotace obec
Hosín, Hosín 116, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244937, v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016, a to
do 30. 6. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2021,
3. prodloužení termínu realizace projektu „Příprava projektové dokumentace pro provedení stavby
startovacích bytů pro město Volary“, reg. č. 439-03-002/19, příjemce dotace město Volary, Náměstí 25,
384 51 Volary, IČO 00250830, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých
oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, a to do 31. 7. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy
do 15. 8. 2020,
4. prodloužení termínu realizace projektu „Slavnostní krajská konference – 2. ročník“, reg. č. 428-01-020/19,
příjemce dotace Studio JR s.r.o., Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26050501, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019, a to do 30. 11. 2020
s termínem podání závěrečné zprávy do 11. 12. 2020;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje

K bodu: Žádost o prodloužení realizace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
Usnesení č. 326/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Zbytiny, Zbytiny 3, 384 41 Zbytiny, IČO 00250864, o prodloužení termínu
realizace projektu „Zastřešení venkovních prostor sálu KD Zbytiny“, reg. č.439-02-008/19, podpořeného
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1.
výzva pro rok 2019;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit prodloužení termínu realizace projektu „Zastřešení venkovních prostor sálu KD
Zbytiny“, příjemce dotace obce Zbytiny, Zbytiny 3, 384 41 Zbytiny, IČO 00250864, reg. č.439-02-008/19,
podpořeného v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí
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Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019, a to do 30. 6. 2020 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7.
2020;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: nejbližší zasedání zastupitelstva kraje

K bodu: Krácení dotace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v
Jihočeském kraji
Usnesení č. 327/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o vyúčtování projektu „Mobilní hospic Dačice“, reg. č. 413-01-006/19, příjemce dotace Domácí
péče Dačice s. r. o., Svobodova 106, Dačice, IČO 28089782, v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh řešení na příští schůzi rady kraje.

K bodu: Změna usnesení č. 399/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019 realizace projektu „Obnova vybraných
objektů v areálu kulturní památky Hrad Strakonice“
Usnesení č. 328/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit jeho usnesení č. 399/2019ZK-25 ze dne 12. 12. 2019 ve věci realizace projektu
Muzea středního Pootaví Strakonice „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“
takto:
1. v části I. „schvaluje“ v bodě I/1. tak, že původní text se nahrazuje textem: „realizaci projektu Muzea
středního Pootaví „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ specifický cíl SC 3.1:
Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva Revitalizace vybraných
památek II, s celkovými výdaji ve výši 136 529 614,83 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši
120 055 331,00 Kč vč. DPH“,
2. část I. tohoto usnesení se doplňuje o bod I/4. ve znění: „financování nezpůsobilých výdajů projektu
z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 16 474 283,83 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 426/RK/20“;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva
kraje.

K bodu: Individuální dotace z rozpočtu OKPP - Jihočeské divadlo
Usnesení č. 329/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy návrhu č.
362/RK/20 s příjemcem Jihočeské divadlo, příspěvková organizace, Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České
Budějovice, IČO 00073482, ve výši 2 mil. Kč na realizaci divadelní sezony Jihočeského divadla v roce 2020;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva
kraje.
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K bodu: Individuální dotace z rozpočtu OKPP
Usnesení č. 330/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Církve československé husitské, Praha 6, IČO 00445185;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu OKPP a uzavření veřejnoprávní smlouvy pro Církev
československou husitskou, Wuchterlova 523/5, Praha 6, IČO 00445185, ve výši 200 000 Kč dle přílohy
návrhu č. 361/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci II.
části usnesení.

K bodu: Darování majetku partnerům projektu
Usnesení č. 331/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. darování majetku ve vlastnictví Jihočeského kraje obci Horní Vltavice, IČO 00250422, partnerovi projektu
„1 000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami“ dle darovací smlouvy - příloha č. 1 návrhu č.
363 /RK/20,
2. darování majetku ve vlastnictví Jihočeského kraje obci Stožec, IČO 00250686, partnerovi projektu „1 000
let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami“ dle darovací smlouvy - příloha č. 2 návrhu č.
363/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. darování majetku ve vlastnictví Jihočeského kraje městu Kašperské Hory, IČO 00255645, partnerovi
projektu „1 000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami“ dle darovací smlouvy - příloha č. 3
návrhu č. 363 /RK/20,
2. darování majetku ve vlastnictví Jihočeského kraje městu Vimperk, IČO 00250805, partnerovi projektu
„1 000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami“ dle darovací smlouvy - příloha č. 4 návrhu č.
363 /RK/20;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
2. Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh darování dle části II. tohoto usnesení k projednání
na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje.

K bodu: Rozpočet školství - první úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení č. 332/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2020 jednotlivým
školám a školským zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi, v rámci výkonu přenesené
působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu
č. 367/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského
kraje na rok 2020 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi
Jihočeského kraje, v rámci výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy v souladu s § 161c odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení úpravy rozpisu rozpočtu přímých
výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2020 jednotlivým školám a školským zařízením
zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi Jihočeského kraje,
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2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání na nejbližším zasedání
zastupitelstva kraje.

K bodu: Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 333/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
příspěvky Fondu rozvoje školství jako změnu závazného finančního vztahu ke zřizované organizaci pro
Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, ve výši 947 820
Kč.

K bodu: Realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát
Bavorsko, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - VOŠ, SPŠ automobilní a
technická, Č. Budějovice
Usnesení č. 334/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
a) realizaci projektu „Technické vzdělávání pro přeshraniční rozvoj SMART regionu“ (žadatel: Vyšší odborná
škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3) v rámci
Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020
s celkovými výdaji ve výši 179 419,15 EUR (tj. 4 306 059,60 Kč), z toho s celkovými způsobilými výdaji ve
výši 179 419,15 EUR (tj. 4 306 059,60 Kč),
b) kofinancování projektu „Technické vzdělávání pro přeshraniční rozvoj SMART regionu“ Jihočeským
krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 17 941,92 EUR (tj. 430 605,96 Kč)
s podmínkou přidělení dotace z programu přeshraniční spolupráce s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 343/RK/20,
c) předfinancování projektu „Technické vzdělávání pro přeshraniční rozvoj SMART regionu“ Jihočeským
krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 161 477,24 EUR (tj. 3 875 453,64 Kč),
s podmínkou přidělení dotace z programu přeshraniční spolupráce s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 343/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání na nejbližším zasedání
zastupitelstva kraje.

K bodu: Realizace projektu „Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ v rámci
Operačního programu potravinové a materiální pomoci
Usnesení č. 335/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. podání žádosti Jihočeského kraje do výzvy MPSV 30_20_010 Potravinová pomoc dětem ve vážné
sociální nouzi VI Operačního programu potravinové a materiální pomoci a realizaci projektu „Potravinová
pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“,
2. zaměření žádosti o podporu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP) na
cílovou skupinu dětí navštěvujících mateřské školy, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 399/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. návrhu č. 399/RK/20.
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K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení č. 336/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dodatek zřizovací listiny Střední školy technické a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, IČO 13503308,
kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 360/RK/20,
2. dodatek zřizovací listiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek,
Čelakovského 200, IČO 60869089, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví
zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 2 návrhu č. 360/RK/20,
3. dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346, IČO 60061847, kterým se ruší
platné znění Článku 7 „Doplňková činnost“ a nahrazuje se novým zněním dle přílohy č. 3 návrhu č.
360/RK/20,
4. dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Sezimovo Ústí, Nerudova 648, IČO 70520232, kterým
se Článek 7 „Doba, na kterou je organizace zřizována“ označuje jako Článek 8 a vkládá se nový článek
zřizovací listiny Článek 7 „Doplňková činnost“ dle přílohy č. 4 návrhu č. 360/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání na nejbližším zasedání
zastupitelstva kraje.

K bodu: Personální záležitosti školství - platový výměr ředitele školského zařízení
Usnesení č. 337/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
platový výměr ředitele Pedagogicko-psychologické poradny, České Budějovice, Nerudova 59,
IČO 75050072, školského zařízení zřizovaného Jihočeským krajem s účinností od 1. května 2020 v souladu
s důvodovou zprávou a dle přílohy návrhu č. 414/RK/20.

K bodu: Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
Usnesení č. 338/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
se zařazením dalších sociálních služeb do podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na základě
podaných žádostí poskytovatele, dle přílohy návrhu č. 370/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zařazení dalších sociálních služeb do podmíněné sítě sociálních služeb
v Jihočeském kraji na základě podaných žádostí poskytovatele, dle přílohy návrhu č. 370/RK/20;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání na nejbližším zasedání
zastupitelstva kraje.

K bodu: Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji - změny Pověření v roce 2020
Usnesení č. 339/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
změny, které mají vliv na specifika služby uvedené v příloze č. 1 Pověření k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních
činnosti (dále jen „Pověření) u sociálních služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském
kraji, a to u odlehčovacích služeb, poskytovaných ambulantní formou, identifikátor 4710877, poskytovatele
Sociální služby SOVY obecně prospěšná společnost, Vyšehradská 26, 381 01 Český Krumlov,
a u odborného sociálního poradenství, identifikátor 8650504, poskytovatele ICOS Český Krumlov, o.p.s.,
5. května 251, Plešivec, 381 01 Český Krumlov;
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II. doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit s aktualizací základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na základě
změn, které mají vliv na specifika služby uvedené v příloze č. 1 Pověření u sociálních služeb zařazených do
základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, a to u odlehčovacích služeb, poskytovaných ambulantní
formou, identifikátor 4710877, poskytovatele Sociální služby SOVY obecně prospěšná společnost,
Vyšehradská 26, 381 01 Český Krumlov, a u odborného sociálního poradenství, identifikátor 8650504,
poskytovatele ICOS Český Krumlov, o.p.s., 5. května 251, Plešivec, 381 01 Český Krumlov;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání na nejbližším zasedání
zastupitelstva kraje.

K bodu: Žádost organizace Arpida, z.ú. o individuální dotaci
Usnesení č. 340/2020/RK-94
Rada 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;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje odložit 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;
III. ukládá
Mgr. Zdeňkovi Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání na nejbližším zasedání
zastupitelstva kraje.

K bodu: Rozhodnutí jediného společníka o organizačních otázkách společnosti JIKORD s.r.o. - personální
záležitosti
Usnesení č. 341/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, v souladu s ustanovením
§ 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
I. schvaluje
1. vyhodnocení splnění podmínek k vyplacení roční odměny za rok 2019 plynoucích ze smlouvy o výkonu
funkce, jednatele společnosti JIKORD s.r.o. Mgr. Bc. Jana Aleše, DiS., tak jak je uvedeno v příloze č. 1
návrhu č. 433/RK/20,
2. dodatek č. 2 Smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti JIKORD s.r.o., uvedený v příloze č. 2 návrhu
č. 433/RK/20;
II. určuje
zvláštní odměnu za rok 2019 pro jednatele společnosti JIKORD s.r.o. Mgr. Bc. Jana Aleše, DiS., uvedenou
v příloze č. 3 návrhu č. 433/RK/20;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, informovat Mgr. Bc. Jana Aleše, DiS. o příslušných částech I. a II.
tohoto usnesení.
T: 30. 04. 2020

K bodu: Aktualizace Tarifu IDS JK a Přílohy IDS JK
Usnesení č. 342/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. aktualizaci Tarifu Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje s platností od 1. dubna 2020, tak
jak je uvedeno v příloze 1 návrhu č. 424/RK/20,
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2. aktualizaci Příloh č. 3 a 4 Tarifu IDS JK s platností od 1. dubna 2020, tak jak je uvedeno v přílohách 2 a 3
návrhu č. 424/RK/20,
3. aktualizaci Přílohy IDS JK smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti
Jihočeského kraje zaintegrovaných dopravců s platností od 1. dubna 2020, tak jak je uvedeno v příloze 4
návrhu č. 424/RK/20;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit na vědomí na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje
aktualizaci Tarifu IDS JK, včetně jeho příloh č. 3 a 4 a aktualizaci Přílohy IDS JK smluv o závazku veřejné
služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje zaintegrovaných dopravců, tak jak je
uvedeno v bodech I. 1, I. 2 a I. 3 návrhu č. 424/RK/20.

K bodu: Valná hromada společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Usnesení č. 343/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. konání řádné valné hromady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., IČO 26093545,
2. pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. dle přílohy č. 1
návrhu č. 415/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. souhlasit se schválením:
a) výroční zprávy společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. za rok 2019 dle přílohy č. 2 návrhu
č. 415/RK/20,
b) řádné účetní závěrky společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. za rok 2019 dle přílohy č. 3
návrhu č. 415/RK/20,
c) rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. za rok 2019 dle přílohy
č. 1 návrhu č. 415/RK/20,
d) určení auditora společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s. pro účetní období 2020, 2021 a 2022
dle přílohy č. 1 návrhu č. 415/RK/20,
e) nominace Ing. Jiřího Klásy do funkce člena představenstva společnosti Jihočeské letiště České
Budějovice a.s.;
2. delegovat:
a) Bc. Jiřího Švece jako zástupce Jihočeského kraje na valnou hromadu společnosti Jihočeské letiště České
Budějovice a.s.,
b) Mgr. Jaromíra Nováka jako jeho náhradníka;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje,
1. vzhledem k mimořádným opatřením požádat zástupce Jihočeského letiště České Budějovice a.s. o změnu
termínu konání Valné hromady spol. Jihočeské letiště České Budějovice a.s., T: do konce května 2020
2. předložit návrh popsaný v části II. usnesení k projednání zastupitelstvu kraje.

K bodu: Dotace z rozpočtu České republiky na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro
dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2
Usnesení č. 344/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky na ochranné chemické prostředky a
ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocněníCOVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 uvedenou v příloze
č. 1 návrhu č. 380/RK/20;
II. schvaluje
1. podání žádosti Jihočeského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky na ochranné chemické
prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a
prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocněníCOVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2
na základě Výzvy uvedené v části I. usnesení,
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2. rozdělení dotace z rozpočtu České republiky na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro
dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocněníCOVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 jednotlivým dopravcům podle přílohy č.
2 návrhu č. 380/RK/20,
3. dotaci z rozpočtu České republiky na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce
veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocněníCOVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 jednotlivým dopravcům s plněním do
200 000,- Kč podle přílohy č. 2 návrhu č. 380/RK/20,
4. vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace uvedenou v příloze č. 3 návrhu č. 380/RK/20;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dotaci jednotlivým dopravcům s plněním nad 200 000,- Kč podle přílohy č. 2
návrhu č. 380/RK/20;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu,
a) zajistit podání žádosti Jihočeského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky na ochranné
chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k
ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocněníCOVID-19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2 dle části II.1 usnesení,
T: 17. 4. 2020
b) předložit k podpisu hejtmance kraje smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými dopravci uvedenými
v příloze č. 2 návrhu č. 380/RK/20,
T: 22. 4. 2020
c) zajistit příslušné kroky související s realizací a vypořádáním dotace z rozpočtu České republiky na
ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby
k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocněníCOVID-19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2;
T: 31. 8. 2020
2. Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh uvedený v části III. usnesení k projednání na
nejbližším zasedání zastupitelstva kraje.

K bodu: Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou
osobní dopravou
Usnesení č. 345/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. znění dodatku č. 27 Smlouvy č. 010/09/48/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ČSAD STTRANS
a.s., IČO 25198688, uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 428/RK/20,
2. znění dodatku č. 48 Smlouvy č. 010/09/50/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a.s., IČO 26060451, uvedené v příloze č. 2 návrhu č. 428/RK/20,
3. znění dodatku č. 31 Smlouvy č. 010/09/51/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a.s. (právní nástupce společnosti DOPRAVA ZÁRUBA M&K s.r.o.), IČO
26060451, uvedené v příloze č. 3 návrhu č. 428/RK/20,
4. znění dodatku č. 31 Smlouvy č. 010/09/47/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem COMETT PLUS,
spol. s r.o., IČO 60071397, uvedené v příloze č. 4 návrhu č. 428/RK/20,
5. znění dodatku č. 29 Smlouvy č. 010/09/49/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ČSAD Jindřichův
Hradec s.r.o., IČO 60071109, uvedené v příloze č. 5 návrhu č. 428/RK/20,
6. znění dodatku č. 23 Smlouvy č. 010/09/54/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem Štefl-tour Dačice
s.r.o., IČO 07224605, uvedené v příloze č. 6 návrhu č. 428/RK/20,
7. znění dodatku č. 17 Smlouvy č. 010/09/56/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem „Dopravní podnik
Města Vlachovo Březí, s.r.o.“, IČO 25164538, uvedené v příloze č. 7 návrhu č. 428/RK/20,
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8. znění dodatku č. 37 Smlouvy č. 010/09/46/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem GW BUS a.s., IČO
04356683, uvedené v příloze č. 8 návrhu č. 428/RK/20,
9. znění dodatku č. 21 Smlouvy č. 010/09/52/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ICOM transport
a.s., IČO 46346040, uvedené v příloze č. 9 návrhu č. 428/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje dodatky smluv o
závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve znění podle části I. tohoto
návrhu.
T: 20. 4. 2020

K bodu: Záměr prodeje pozemku v k. ú. Soběslav
Usnesení č. 346/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3975/2 o výměře
1 967 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2197 pro obec a k. ú. Soběslav za kupní cenu
432 740,- Kč (tj. 220,- Kč/1m2) a náklady spojené s prodejem nemovitosti obchodní firmě PZ Soběslav 2, s.
r. o., se sídlem Pomezní 1386/9, 182 00 Praha 8 – Libeň, IČO 07706391, kdy poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí bude kupující;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.

K bodu: Záměr směny nemovitostí v k. ú. Volary
Usnesení č. 347/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr směny budovy bez čp, garáž postavené na stavební parcele katastru
nemovitostí č. 1410/1 v k. ú. Volary včetně stavební parcely katastru nemovitostí č. 1410/1 o výměře 796 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 68 pro obec a k. ú. Volary v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 5491 o výměře 917 m2, ostatní
plocha, jiná plocha a č. 5492 o výměře 100 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Volary a díl „a“ o výměře 1786 m2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 1806 – 60/2018 ze dne 27. 7. 2018 ze stavební parcely katastru nemovitostí č. 796/1, zastavěná
plocha a nádvoří, společný dvůr, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Volary
v dosavadním vlastnictví Města Volary, IČO 250830, kdy Město Volary uhradí Jihočeskému kraji doplatek
kupní ceny ve výši 109 100,- Kč, náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj, náklady
na vyhotovení znaleckého posudku č. 3322/20 ze dne 31. 1. 2020 uhradilo Město Volary, náklady na
vyhotovení znaleckého posudku č. 922 ze dne 24. 2. 2020 uhradil Jihočeský kraj, poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí budou účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví
a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.
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K bodu: Záměr prodeje pozemku v k. ú. Bolechy
Usnesení č. 348/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2216/4 o výměře 403
m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 212 – 126/2016 ze dne 22. 1.
2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2216/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 19 pro obec Vyšší Brod a k. ú. Bolechy za kupní cenu 120 900,- Kč (tj.
300,- Kč/1m2) a náklady spojené s prodejem nemovitosti obchodní firmě Occulto, s. r. o., se sídlem
Kunětická 2534/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude
kupující;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.

K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení
Usnesení č. 349/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. předání
stavebních objektů SO 301 – Odvodnění komunikace, část 1, SO 302 – Odvodnění komunikace, část 2
a SO 801 – Sadové úpravy vybudovaných v rámci stavby „Rekonstrukce silnice III/15531 – průtah Roudné“
Obci Roudné, IČO 245372, na základě dohody o převzetí stavby uvedené v příloze č. 1 návrhu
č. 219/RK/20,
2. převzetí
stavby parkovacího pruhu na silnici III/4093 v Chýnovské ulici v Táboře vybudovaného v rámci stavby
„Stavební úpravy zeleného pásu na parkovací pruh, Tábor – Měšice, Chýnovská ulice“ od Města Tábor,
IČO 253014, na základě dohody o převzetí stavby,
3. vydání
bezdůvodného obohacení spočívajícího v užívání pozemkové parcely KN č. 955/29 o výměře 45 m2 v k. ú.
Dvorce u Tučap, na které je postavena silnice II/135 bez právního důvodu, Ing. Josefu Koubovi, CSc., bytem
Buchlovská 224, 199 00 Praha 9, Letňany, za období třech let zpětně do data uzavření smlouvy o nájmu,
a to ve výši stanovené cenovým výměrem;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. záměr prodeje
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 549/15 o výměře 60 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 129 pro obec Opařany a k. ú. Skrýchov u Opařan nejméně za cenu zjištěnou znaleckým
posudkem a náklady spojené s prodejem nemovitosti, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude
kupující,
2. záměr darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3368/60 o výměře 25 m 2, 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 m 2, 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
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úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců
ode dne převodu,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1000/20 o výměře 26 m 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. 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 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 3063 – 1/2020 ze dne 6. 2. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1736, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 3903 pro obec a k. ú. Vodňany Městu Vodňany, IČO 251984, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradilo Město Vodňany v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Vodňany a za podmínky, že obdarovaná
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
e)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 314/8 o výměře 74 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 314/2 o výměře 8687 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 92 pro obec
Tábor a k. ú. Hlinice Městu Tábor, IČO 253014, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Město Tábor,
f)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2638/2 o výměře 136 m 2, ostatní plocha, zeleň, č. 2638/3
o výměře 54 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2638/4 o výměře 90 m 2, 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 m 2, ostatní
plocha, zeleň, č. 2642/12 o výměře 39 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2642/13 o výměře 80 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2642/14 o výměře 35 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 2642/15 o výměře 39 m2, ostatní plocha, zeleň, č. 2642/16 o výměře 23 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 2642/17 o výměře 98 m 2, ostatní plocha, zeleň, č. 2642/18 o výměře 74 m 2, 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
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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 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.,
3. záměr vzájemného darování
a)
dílu „q“ o výměře 17 m2, dílu „p“ o výměře 75 m2, dílu „r“ o výměře 24 m2, dílu „h“ o výměře 9 m2, dílu „j“
o výměře 20 m2, dílu „c“ o výměře 51 m2 a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 571/2 o výměře
89 m2, ostatní plocha, zeleň a č. 571/3 o výměře 9 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě
geometrického plánu č. 417 – 1196/2018 ze dne 21. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 571, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 78 pro obec a k. ú. Ratibořské Hory
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „n“ o výměře 25 m 2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 417 – 1196/2018 ze dne 21. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 166/11, ostatní
plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Ratibořské Hory, díl „m“ o výměře 27 m2,
oddělený na základě geometrického plánu č. 417 – 1196/2018 ze dne 21. 9. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 443/31, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
a k. ú. Ratibořské Hory, díl „l“ o výměře 129 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
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v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Ratibořské Hory, díl „g“ o výměře 23 m2
a díl „i“ o výměře 1 m2, oddělené na základě geometrického plánu č. 417 – 1196/2018 ze dne 21. 9. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 568, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
a k. ú. Ratibořské Hory a díl „b“ o výměře 27 m2 a díl „d“ o výměře 2 m2, oddělené na základě geometrického
plánu č. 417 – 1196/2018 ze dne 21. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 573, ostatní
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Ratibořské Hory
v dosavadním vlastnictví Obce Ratibořské Hory, IČO 252794, kdy náklady na vyhotovení geometrického
plánu uhradila Obec Ratibořské Hory v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně a za podmínky, že Jihočeský
kraj zřídí bezúplatně ve prospěch Obce Ratibořské Hory služebnost spočívající v právu umístění stavby
propustku do pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 571/1 v k. ú. Ratibořské Hory v rozsahu
dle geometrického plánu č. 417 – 1196/2018 ze dne 21. 9. 2019 a v právu přístupu a vjezdu za účelem
údržby a oprav tohoto propustku,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2161/17 o výměře 5 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělné na základě geometrického plánu č. 1818 – 457/2019 ze dne 18. 9. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2161/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1439 pro obec a k. ú.
Křemže a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2161/18 o výměře 841 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, oddělné na základě geometrického plánu č. 1841 – 457/2019 ze dne 11. 2. 2020 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 2161/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1439
pro obec a k. ú. Křemže v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „b“ o výměře 1 m2, oddělený
na základě geometrického plánu č. 1818 – 457/2019 ze dne 18. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 29/2, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
a k. ú. Křemže, díl „c“ o výměře 50 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 1818 – 457/2019 ze dne
18. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 30/2, ostatní plocha, neplodná půda, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Křemže, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 40/5 o výměře 27 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1818 –
457/2019 ze dne 18. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 40, zastavěná plocha a nádvoří,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Křemže a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 2161/19 o výměře 1 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1841 –
457/2019 ze dne 11. 2. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2161/7, ostatní plocha,
jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Křemže v dosavadním vlastnictví Městyse
Křemže, IČO 245950, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj v rámci své
investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
obě smluvní strany solidárně,
c)
dílů „m + o“ o výměře 98 m2 a dílu „i“ o výměře 7 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 716 –
1099/2018 ze dne 29. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 743/2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 120 pro obec a k. ú. Dubné, pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 718/6 o výměře 33 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 718/7 o výměře 79 m 2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, dílu „a“ o výměře 173 m2 a dílu „c“ o výměře 46 m2, oddělených na základě
geometrického plánu č. 706 – 5/2019 ze dne 9. 2. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 718/5,
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 120 pro obec a k. ú. Dubné, dílu „b“ o výměře
5 m2, dílu „e“ o výměře 414 m2, dílu „i“ o výměře 60 m2, dílu „n“ o výměře 69 m2 a dílu „s“ o výměře 45 m2,
oddělených na základě geometrického plánu č. 549 – 48/2019 ze dne 30. 7. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 887/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 120 pro obec
Dubné a k. ú. Křenovice u Dubného v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „f“ o výměře 4 m 2,
oddělený na základě geometrického plánu č. 716 – 1099/2018 ze dne 29. 7. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 641/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
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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 m 2, oddělený základě geometrického plánu č. 549 –
48/2019 ze dne 30. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 896/9, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Dubné a k. ú. Křenovice u Dubného v dosavadním
vlastnictví Obce Dubné, IČO 244856, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradila Obec Dubné
v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
d)
dílu „a“ o výměře 1 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 3739 – 10/2020 ze dne 12. 2. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 12/11, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4252
pro obec a k. ú. Veselí nad Lužnicí, dílu „b“ o výměře 42 m2, dílu „g“ o výměře 106 m2, dílu „d“ o výměře
2 m2, dílu „e“ o výměře 4 m2 a dílu „f“ o výměře 1 m2, oddělených základě geometrického plánu č. 3739 –
10/2020 ze dne 12. 2. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 12/2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 4252 pro obec a k. ú. Veselí nad Lužnicí v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za díl „c“ o výměře 1 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 3739 – 10/2020
ze dne 12. 2. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 12/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Veselí nad Lužnicí a díl „h“ o výměře 39 m 2,
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 m 2, 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 m 2, ostatní plocha, silnice, která jsou zapsány
41
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec Budkov a k. ú. Budkov u Husince, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 654/5 o výměře 91 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 152 –
123/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 654/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Budkov a k. ú. Budkov u Husince, pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 701/2 o výměře 185 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 152 – 123/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 701, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Budkov a k. ú. Budkov u Husince a pozemkovou parcelu
katastru nemovitostí č. 52/8 o výměře 17 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického
plánu č. 153 – 9/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 52/7, trvalý travní porost, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Budkov a k. ú. Budkov u Husince v dosavadním vlastnictví Obce
Budkov, IČO 583332, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
f)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 412/9 o výměře 118 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
a dílu „c“ o výměře 6 m2, oddělených oddělené na základě geometrického plánu č. 213 – 21/2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 412/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 171
pro obec Mladá Vožice a k. ú. Blanice u Mladé Vožice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „b“
o výměře 67 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 213 – 21/2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 392/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
Mladá Vožice a k. ú. Blanice u Mladé Vožice v dosavadním vlastnictví Města Mladá Vožice, IČO 252557,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
4. záměr směny
a)
dílů „e + f + g“ o výměře 2 m2, oddělných na základě geometrického plánu č. 1841 – 457/2019 ze dne
11. 2. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2161/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1439 pro obec a k. ú. Křemže v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díly
„h + i + k“ o výměře 2 m2, oddělené na základě geometrického plánu č. 1841 – 457/2019 ze dne 11. 2. 2020
ze stavební parcely katastru nemovitostí č. 37, zastavěná plocha a nádvoří, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 439 pro obec a k. ú. Křemže v dosavadním vlastnictví ******, bez doplatku kupní ceny, náklady
na vyhotovení znaleckého posudku uhradí Jihočeský kraj, náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou
účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 812/1 o výměře 62 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 812/10 o výměře 18 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zaspány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60 pro obec
Vimperk a k. ú. Výškovice u Vimperka v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu
katastru nemovitostí č. 409/4 o výměře 310 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 1924 pro obec Vimperk a k. ú. Výškovice u Vimperka a pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 409/12 o výměře 68 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 256 – 13/2020 ze dne 10. 2. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 409/3, trvalý travní porost,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1924 pro obec Vimperk a k. ú. Výškovice u Vimperka v dosavadním
vlastnictví ******, kdy Jihočeský kraj uhradí ****** doplatek kupní ceny ve výši 22 528,80 Kč, náklady
na vyhotovení znaleckého posudku uhradí obě smluvní strany solidárně, náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou účastníci
smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
5. přijetí daru
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a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1138/2 o výměře 2 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 455 – 7/2020 ze dne 17. 1. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1138, vodní plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Rožmberk
nad Vltavou od Města Rožmberk nad Vltavou, IČO 246115, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1488/3 o výměře 22 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 247 – 767/2014 ze dne 2. 12. 2014 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1488/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001
pro obec Vyšší Brod a k. ú. Herbertov od Města Vyšší Brod, IČO 246191, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 265/51 o výměře 50 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2316/39
o výměře 366 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 2136/40 o výměře 130 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Týn nad Vltavou od Města Týn
nad Vltavou, IČO 245585, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
d)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 5750/1 o výměře 7517 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 5828 – 22/2020 ze dne 5. 3. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 5750/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Tábor od
Města Tábor, IČO 253014, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj
a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
e)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2633/13 o výměře 411 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 2614 – 11/2020 ze dne 20. 2. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2633/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2363 pro obec a k. ú. Vimperk
od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce
a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
6. bezúplatný převod
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 777/21 o výměře 176 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Lom, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4274/14 o výměře 2661
m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 5178 – 6/2020 ze dne 27. 1. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4274/14, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Jindřichův Hradec, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 939/141 o výměře 92 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 2445 –
5/2020 ze dne 26. 2. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 939/66, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Litvínovice z vlastnictví ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČO 69797111,
do vlastnictví Jihočeského kraje,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2294/8 o výměře 308 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2294/10
o výměře 236 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2294/13 o výměře 260 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2294/17
o výměře 129 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2294/18 o výměře 421 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2294/19
o výměře 101 m2, ostatní plocha, silnice a č. 2294/107 o výměře 263 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec a k. ú. Dolní Třebonín z vlastnictví České republiky –
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Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774,
do vlastnictví Jihočeského kraje,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 20/3 o výměře 12 m2, lesní pozemek, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10 pro obec Vyšší Brod a k. ú. Herbertov, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 3021/3 o výměře 8295 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 5 pro obec a k. ú. Sepekov,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 818/5 o výměře 18 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 152 – 123/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 818/2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 32 pro obec Budkov a k. ú. Budkov
u Husince, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 380/2 o výměře 171 m2, ostatní plocha, silnice,
oddělené na základě geometrického plánu č. 420 – 125/2019 ze dne 5. 2. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 380, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 5 pro obec a k. ú.
Hospříz, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 382/2 o výměře 400 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělené na základě geometrického plánu č. 420 – 125/2019 ze dne 5. 2. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 382/1, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 5 pro obec a k. ú.
Hospříz, z vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové 5008 Hradec Králové, IČO 42196451, do vlastnictví Jihočeského kraje,
d)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3095/9 o výměře 189 m2, vodní plocha, tok přirozený, oddělené
na základě geometrického plánu č. 1467 – 11/2015 ze dne 19. 10. 2015 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 3095/5, vodní plocha, tok přirozený, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1496 pro obec a k. ú.
Netolice z vlastnictví ČR - Povodí Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5,
IČO 70889953,
e)
dílu „b“ o výměře 253 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 194 – 8/2015 ze dne 2. 2. 2015
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3232/1, vodní plocha, tok přirozený, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 49 pro obec Rožmberk nad Vltavou a k. ú. Horní Jílovice z vlastnictví ČR - Povodí
Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 70889953,
7. předání k hospodaření
předmětu převzetí, daru a bezúplatného převodu uvedeného v části I. 2. a II. 5. a 6. usnesení k vlastnímu
hospodářskému využití ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění
a ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích,
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem,
čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje,
p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané
„Soupis majetku“, která se tak doplní o nemovitosti uvedené v části I. 2. a II. 5. a 6. usnesení jako předmět
převzetí, daru a bezúplatného převod,
8. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1.usnesení jako předmět předání v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této části, čímž dojde
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o.,
se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis
majetku“, z níž budou ke stejnému dni vyňaty nemovitosti uvedené v části I. 1. usnesení jako předmět
předání v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
III. ukládá
1. Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části II. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit neprodleně uzavření smlouvy
o nájmu pozemkové parcely KN č. 955/29 v k. ú. Dvorce u Tučap s Ing. Josefem Koubou, majetkoprávní
vypořádání předmětného pozemku a úhradu bezdůvodného obohacení dle části I. usnesení.
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K bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru
Usnesení č. 350/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodej
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 549/8 o výměře 36 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 129 pro obec Opařany a k. ú. Skrýchov u Opařan za kupní cenu 2 500,- Kč a náklady
spojené s prodejem nemovitosti ******, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 549/9 o výměře 157 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 129 pro obec Opařany a k. ú. Skrýchov u Opařan za kupní cenu 11 000,- Kč a náklady
spojené s prodejem nemovitosti ******, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1345/10 o výměře 38 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
oddělené na základě geometrického plánu č. 4250 – 133/2019 ze dne 16. 12. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1345/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4864 pro obec a k. ú.
Český Krumlov za kupní cenu 57 420,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti ******, kdy poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující,
2. darování
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1122/3 o výměře 66 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 398 – 16/2019 ze dne 12. 12. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1122/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 40 pro obec Drhovle a k. ú.
Pamětice u Drhovle Obci Drhovle, IČO 249645, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila
Obec Drhovle v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Obec Drhovle a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít
předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti
do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné
v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3950/31 o výměře 67 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 3950/32 o výměře 85 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického
plánu č. 4469 – 816/2019 ze dne 6. 1. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3950/2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3229 pro obec České Budějovice
a k. ú. České Budějovice 7 Statutárnímu městu České Budějovice, IČO 244732, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město České Budějovice
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1492/4 o výměře 447 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 406 – 596/2019 ze dne 11. 11. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1492/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 397 pro obec Skály a k. ú.
Skály u Protivína Obci Skály, IČO 250104, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec
Skály v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí Obec Skály a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru
k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne
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účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci
ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
d)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1300/17 o výměře 125 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 134 – 312/2019 ze dne 23. 10. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1300/7, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 70 pro obec a k. ú.
Báňovice Obci Báňovice, IČO 512915, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec
Báňovice v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí Obec Báňovice a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru
k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne
účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci
ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
e)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1595/10 o výměře 345 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 1595/11 o výměře 274 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického
plánu č. 418 – 805/2019 ze dne 22. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1595/1, ostatní
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 140 pro obec Lišov a k. ú. Hůrky u Lišova Městu
Lišov, IČO 245178, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci
své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Město Lišov a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako
veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy
úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců
ode dne převodu,
f)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 893/8 o výměře 7 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 893/9
o výměře 63 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 3077 –
324/2019 ze dne 21. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 893/1, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1546 pro obec a k. ú. Frymburk Městysi Frymburk, IČO 245861,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Městys Frymburk v rámci své investiční akce,
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Městys Frymburk
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
g)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3290/79 o výměře 344 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 1221 – 148/2019 ze dne 28. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 3290/50, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č .96 pro obec a k. ú.
Vrábče Obci Vrábče, IĆO 581941, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Vrábče
v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí Obec Vrábče a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému
účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
h)
dílu „a“ o výměře 4 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 1601 – 156/2019 ze dne 11. 7. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2272, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1970
pro obec a k. ú. Volyně, dílu „d“ o výměře 1 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 344 –
154/2019 ze dne 11. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1363/7, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1684 pro obec a k. ú. Nišovice, dílu „e“ o výměře 77 m2,
odděleného na základě geometrického plánu č. 344 – 154/2019 ze dne 11. 7. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1363/11, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1684 pro obec a k. ú.
Nišovice a dílu „f“ o výměře 98 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 344 – 154/2019 ze dne
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11. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1396, ostatní plocha, neplodná půda, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1684 pro obec a k. ú. Nišovice Městu Volyně, IČO 252000, kdy náklady na vyhotovení
geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Volyně a za podmínky, že obdarovaná
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
i)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 567/27 o výměře 121 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 567/28 o výměře 72 m2, ostatní plocha, zeleň, oddělených na základě geometrického plánu č. 496 –
109/2019 ze dne 23. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 567/1, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 117 pro obec a k. ú. Vidov Obci Vidov, IČO 581917, kdy náklady
na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Vidov v rámci své investiční akce, poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Vidov a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
j)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4159/31 o výměře 5 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 5634 – 66/2019 ze dne 17. 10. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 4159/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 645
pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 3 Statutárnímu městu České Budějovice, IČO 244732,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Statutární město České Budějovice v rámci
své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Statutární město České Budějovice a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru
k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne
účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci
ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
k)
dílu „a“ o výměře 36 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 3544 – 985/2019 ze dne
14. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3980, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 2197 pro obec a k. ú. Soběslav Městu Soběslav, IČO 252921, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Soběslav a za podmínky, že obdarovaná
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
l)
části stavby silnice III/1511 v délce 0,916 km – úseku 2334A119 – 2334A130 v km 7,761 - 8,677 v k. ú.
Kunějov Obci Člunek, IČO 246468, za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru
k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne
účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci
ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
m)
části stavby silnice III/17725 v délce 0,313 km – úseku 2214A086 – 2214A02903 v km 3,529 – 3,842 v k. ú.
Řiště Obci Předmíř, IČO 228699, za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru
k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne
účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci
ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
3. vzájemné darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 165/18 o výměře 22 m 2, trvalý travní porost, č. 549/7 o výměře
133 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 549/10 o výměře 90 m 2, ostatní plocha, zeleň, č. 549/11 o výměře
28 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 549/13 o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 549/17 o výměře 35 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č .129 pro obec
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Opařany a k. ú. Skrýchov u Opařan v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 10/12 o výměře 8 m2, ostatní plocha, silnice, č. 51/2 o výměře 5 m2, ostatní plocha,
silnice, č. 532/13 o výměře 209 m2, ostatní plocha, silnice, č. 542/31 o výměře 142 m 2, ostatní plocha,
silnice, č. 542/32 o výměře 9 m2, ostatní plocha, silnice, č. 542/33 o výměře 74 m 2, ostatní plocha, silnice,
č. 542/34 o výměře 55 m2, ostatní plocha, silnice a č. 549/16 o výměře 43 m2, ostatní plocha, silnice,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Opařany a k. ú. Skrýchov u Opařan v dosavadním
vlastnictví Obce Opařany, IČO 252638, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2218/2 o výměře 9408 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 106 – 4/2020 ze dne 13. 1. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2218, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č .141 pro obec a k. ú. Třebějice
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 2211/39
o výměře 33 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 106 – 4/2020 ze dne
13. 1. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2211/14, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č .10001 pro obec a k. ú. Třebějice v dosavadním vlastnictví Obce Třebějice,
IČO 667200, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 608/1 o výměře 1240 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 227 pro obec Předmíř a k. ú. Řiště, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1117/2 o výměře 149 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu
č. 66 – 685/2019 ze dne 1. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1117, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 227 pro obec Předmíř a k. ú. Řiště a pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1145/2 o výměře 508 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu
č. 66 – 685/2019 ze dne 1. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1145, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 227 pro obec Předmíř a k. ú. Řiště v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1130/2 o výměře 59 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, oddělenou na základě geometrického plánu č. 66 – 685/2019 ze dne 1. 11. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1130, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 1 pro obec Předmíř a k. ú. Řiště v dosavadním vlastnictví Obce Předmíř, IČO 228699,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce
a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
d)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 178/16 o výměře 10 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2900 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 6,
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 464/10 o výměře 7 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 464/11 o výměře 15 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 464/12 o výměře 1 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 464/13 o výměře 16 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 464/14 o výměře
12 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 464/16 o výměře 7 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 464/18 o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu
č. 4016 – 737/2019 ze dne 13. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 464/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2900 pro obec České Budějovice a k. ú. České
Budějovice 6 v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 712/19 o výměře 44 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 4016 –
737/2019 ze dne 13. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 712/12, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2900 pro obec České Budějovice a k. ú. České
Budějovice 6, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 712/20 o výměře 15 m2, ostatní plocha, silnice,
oddělenou na základě geometrického plánu č. 4016 – 737/2019 ze dne 13. 12. 2019 z pozemkové parcely
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katastru nemovitostí č. 712/17, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2900
pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 6, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 712/21
o výměře 22 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 4016 – 737/2019
ze dne 13. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 712/18, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2900 pro obec České Budějovice a k. ú. České
Budějovice 6 a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 871/14 o výměře 16 m2, ostatní plocha, silnice,
oddělenou na základě geometrického plánu č. 4016 – 737/2019 ze dne 13. 12. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 871/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2900
pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 6 v dosavadním vlastnictví Statutárního města České
Budějovice, IČO 244732, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své
investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
obě smluvní strany solidárně,
e)
dílu „f“ o výměře 55 m2 a dílu „h“ o výměře 23 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 180 –
130/2019 ze dne 11. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2011, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 222 pro obec Nová Bystřice a k. ú. Hůrky, dílu „g“ o výměře
16 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 180 – 130/2019 ze dne 11. 11. 2019 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 2225, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 222
pro obec Nová Bystřice a k. ú. Hůrky, dílu „a“ o výměře 161 m2, odděleného na základě geometrického plánu
č. 160 – 105/2019 ze dne 20. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1049/1, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 241 pro obec Nová Bystřice a k. ú. Senotín, pozemkových parcel
katastru nemovitostí č. 3838/6 o výměře 251 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 3838/7 o výměře
124 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 360 – 107/2019 ze dne
10. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3838/2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 419 pro obec Nová Bystřice a k. ú. Nový Vojířov, pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 3018 o výměře 10234 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 419 pro obec Nová Bystřice a k. ú. Artolec a pozemkových parcel katastru nemovitostí
č. 2284 o výměře 253 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 2285 o výměře 71 m2, orná půda,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 222 pro obec Nová Bystřice a k. ú. Klenová u Hůrek
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2160 o výměře
25 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2162 o výměře 1882 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2170 o výměře 587 m2,
ostatní plocha, silnice a č. 2175 o výměře 583 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Nová Bystřice a k. ú. Hůrky v dosavadním vlastnictví Města Nová Bystřice, IČO 247138,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu č. 180 – 130/2019 uhradilo Město Nová Bystřice,
geometrické plány č. 160 – 105/2019 a č. 360 – 107/2019 uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
f)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 697/1 o výměře 138 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 2281/26
o výměře 31 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2281/27 o výměře 28 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 2281/29 o výměře 169 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2281/30 o výměře 29 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2281/31 o výměře 34 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 2281/32 o výměře 118 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2281/33 o výměře 4 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a č. 2281/34 o výměře 19 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 482 pro obec a k. ú. Suchdol nad Lužnicí a pozemkových parcel katastru nemovitostí
č. 230/14 o výměře 89 m2, trvalý travní porost a č. 322/7 o výměře 47 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 205 pro obec Suchdol nad Lužnicí a k. ú. Klikov v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 999/25 o výměře 264 m2, ostatní
plocha, silnice a č. 999/32 o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
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pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Suchdol nad Lužnicí a k. ú. Klikov a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 2000
o výměře 4347 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
Suchdol nad Lužnicí a k. ú. Tušť v dosavadním vlastnictví Města Suchdol nad Lužnicí, IČO 247561,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
g)
dílu „f“ o výměře 8 m2 a dílu „d“ o výměře 166 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 3250 –
150/2019 ze dne 19. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1740/1, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou, dílu „i“
o výměře 24 m2, dílu „e“ o výměře 246 m2 a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1745/19 o výměře
105 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělných na základě geometrického plánu č. 3250 – 150/2019
ze dne 19. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1745/3, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou, dílu „a“ o výměře 59 m2,
odděleného na základě geometrického plánu č. 3244 – 210/2019 ze dne 4. 9. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1681/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 pro obec
a k. ú. Hluboká nad Vltavou, dílu „b“ o výměře 11 m 2, odděleného na základě geometrického plánu č. 3244 –
210/2019 ze dne 4. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1681/10, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou, dílu „c“
o výměře 264 m2, dílu „f“ o výměře 320 m2 a dílu „h“ o výměře 4 m2, oddělených základě geometrického
plánu č. 3244 – 210/2019 ze dne 4. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1681/15, ostatní
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou, dílu „d“
o výměře 41 m2 a dílu „g“ o výměře 47 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 3244 – 210/2019
ze dne 4. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1681/17, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou, dílu „e“ o výměře 225 m2,
odděleného na základě geometrického plánu č. 3244 – 210/2019 ze dne 4. 9. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1681/18, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 pro obec
a k. ú. Hluboká nad Vltavou a dílu „i“ o výměře 4 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 3244 –
210/2019 ze dne 4. 9. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1681/22, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje za díl „b“ o výměře 157 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 3250
– 150/2019 ze dne 19. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 954/3, ostatní plocha, jiná
plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou, pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 837/5 o výměře 164 m2, ostatní plocha, silnice a č. 837/8 o výměře 183 m2, ostatní
plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Hluboká nad Vltavou a k. ú. Purkarec,
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1787/5 o výměře 45 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Hluboká nad Vltavou a k. ú. Jeznice, pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1199/6 o výměře 340 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1199/7 o výměře 550 m2, ostatní
plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Hluboká nad Vltavou a k. ú. Líšnice
u Kostelce a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 339/27 o výměře 80 m2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Hluboká nad Vltavou a k. ú. Munice v dosavadním
vlastnictví Města Hluboká nad Vltavou, IČO 244899, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů
uhradilo Město Hluboká nad Vltavou v rámci svých investičních akcí a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
h)
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pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1326/6 o výměře 48 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 1141 – 92/2019 ze dne 4. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1326/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 346 pro obec Strakonice a k. ú.
Dražejov u Strakonic, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1269/5 o výměře 1510 m 2, ostatní plocha,
jiná plocha, č. 1269/6 o výměře 562 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1269/7 o výměře 361 m2, ostatní
plocha, jiná plocha, č. 1269/8 o výměře 76 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1269/9 o výměře 77 m2, ostatní
plocha, jiná plocha a č. 1269/10 o výměře 33 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě
geometrického pánu č. 3932 – 91/2019 ze dne 4. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1269/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 11081 pro obec a k. ú.
Strakonice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 1269/11 o výměře 9 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 3932 – 91/2019 ze dne 4. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1269/3, ostatní plocha,
jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Strakonice a pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 1371/207 o výměře 39 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 3932 – 91/2019 ze dne 4. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1371/112, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Strakonice
v dosavadním vlastnictví Města Strakonice, IČO 251810, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů
uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
4. směnu
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 706/3 o výměře 22 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 171 – 98/2019 ze dne 4. 12. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 706/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 129 pro obec
Opařany a k. ú. Nové Dvory u Opařan v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu
katastru nemovitostí č. 734 o výměře 48 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělnou na základě
geometrického plánu č. 171 – 98/2019 ze dne 4. 12. 2019 ze stavební parcely katastru nemovitostí č. 3,
zastavěná plocha a nádvoří, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 6 pro obec Opařany a k. ú. Nové Dvory
u Opařan v dosavadním podílovém spoluvlastnictví ****** (ideální 1/3), ****** (ideální 1/3) a ****** (ideální
1/3), kdy Jihočeský kraj uhradí ******, ****** a ****** doplatek kupní ceny ve výši 1 872,- Kč, náklady na
vyhotovení geometrického plánu uhradili ******, ****** a ******, náklady na vyhotovení znaleckého posudku
uhradí obě smluvní strany solidárně, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou účastníci smlouvy
vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
5. předání k hospodaření
předmětu vzájemného darování a směny uvedeného v části I. 3. a 4. usnesení k vlastnímu hospodářskému
využití ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení
§ 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická
2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o.,
se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis
majetku“, která se tak doplní o nemovitosti uvedené v části I. 3. a 4. usnesení jako předmět vzájemného
darování a směny,
6. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1., 2., 3. a 4. usnesení jako předmět prodeje,
darování, vzájemného darování a směny v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí
vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny
č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích,
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, z níž budou ke stejnému dni
vyňaty nemovitosti uvedené v části I. 1., 2., 3. a 4. usnesení jako předmět prodeje, darování, vzájemného
darování a směny v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
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II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu
kraje.

K bodu: Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2019
Usnesení č. 351/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2019 dle příloh návrhu č. 338/RK/20.

K bodu: Rozpočtové změny 6/20
Usnesení č. 352/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
schválení rozpočtových opatření č. 1/H a 2/H hejtmankou kraje;
II. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 109/R – 123/R,
2. návrh rozpočtového opatření č. 108/Z;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření č. 108/Z;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 109/R – 123/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtové opatření č. 108/Z zastupitelstvu
kraje k projednání.

K bodu: Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje na rok 2020
Usnesení č. 353/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Regionální agrární komory Jihočeského kraje o poskytnutí individuální dotace na rok 2020
dle přílohy č. 1;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje dle důvodové zprávy a příloh návrhu č. 344/RK/20 schválit:
1. rozsah činností vykonávaných Regionální agrární komorou Jihočeského kraje ve veřejném zájmu kraje
v roce 2020 dle přílohy č. 2,
2. kalkulaci vyrovnávací platby po vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 3,
3. poskytnutí dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje, IČO 26037041, ve výši 1 900 000 Kč na
úhradu ztráty z činností vykonávaných ve veřejném zájmu kraje v roce 2020,
4. návrh dotační smlouvy ve znění dle přílohy č. 4;
III. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání na nejbližším zasedání
zastupitelstva kraje.

K bodu: Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2020
Usnesení č. 354/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Jihočeské hospodářské komory o poskytnutí individuální dotace na rok 2020 dle přílohy č. 1;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje dle důvodové zprávy a příloh návrhu č. 345/RK/20 schválit:
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1. rozsah činností vykonávaných Jihočeskou hospodářskou komorou ve veřejném zájmu kraje v roce 2020
dle přílohy č. 2,
2. kalkulaci vyrovnávací platby po vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 3,
3. poskytnutí dotace Jihočeské hospodářské komoře, IČO 48208248, ve výši 1 600 000 Kč na úhradu ztráty
z činností vykonávaných ve veřejném zájmu kraje v roce 2020,
4. návrh dotační smlouvy ve znění dle přílohy č. 4;
III. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání na nejbližším zasedání
zastupitelstva kraje.

K bodu: Poskytnutí individuálních dotací na rok 2020 ostatním subjektům v gesci OEKO
Usnesení č. 355/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
přijetí žádostí o poskytnutí individuálních dotací dle důvodové zprávy návrhu č. 346/RK/20;
II. schvaluje
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru v příloze č. 1 návrhu č. 346/RK/20 s těmito
subjekty:
1. Regionální sdružení Šumava, IČO 47259957, ve výši 150 000 Kč, v režimu de minimis,
2. Sdružení místních samospráv České republiky, IČO 75130165, ve výši 168 000 Kč, v režimu
nezakládajícím veřejnou podporu,
3. Svaz měst a obcí Jihočeského kraje, IČO 68543727, ve výši 180 000 Kč, v režimu nezakládajícím
veřejnou podporu;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru v příloze č. 2
návrhu č. 346/RK/20 s těmito subjekty:
1. Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z. s., IČO 47261102, ve výši 330 000 Kč, v režimu de minimis,
2. Jihočeská Silva Nortica, IČO 70659061, ve výši 490 000 Kč, v režimu de minimis,
3. Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s., IČO 26091089, ve výši 300 000 Kč, v režimu
de minimis,
4. Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s., IČO 25154711, ve výši 400 000 Kč, v režimu de minimis,
5. Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje, IČO 71213198, ve výši 380 000 Kč, v režimu de minimis;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci
části II. usnesení,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh části III. usnesení k projednání na
nejbližším zasedání zastupitelstva kraje.

K bodu: Úprava smluvních podmínek s UniCredit Bank
Usnesení č. 356/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr UniCredit Bank upravit způsob komunikace s klientem při změně úrokové sazby;
II. schvaluje
znění dodatku číslo 1 ke smlouvě o běžném účtu č. 1387351052/2700 dle přílohy návrhu č. 409/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré administrativní úkony spojené
s uzavřením dodatku číslo 1 ke smlouvě o běžném účtu č. 1387351052/2700 s UniCredit Bank.
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K bodu: Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2019 ve zřizovaných organizacích a Krajském úřadu
Jihočeského kraje
Usnesení č. 357/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
závěrečnou inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizací majetku a závazků v Krajském úřadu
Jihočeského kraje v roce 2019 dle přílohy č. 1 návrhu č. 245/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání Finančnímu výboru
Zastupitelstva Jihočeského kraje.

K bodu: Dodatek č. 3 k PS 0010071018
Usnesení č. 358/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 0010071018 s HVP a. s. dle přílohy č. 1 návrhu č. 341/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Dodatek č. 6 k PS č. 0503007015
Usnesení č. 359/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 0503007015 s HVP a.s. dle přílohy č. 1 návrhu č. 342/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Prodej nemovitostí v k. ú. Bojenice
Usnesení č. 360/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) prodej nepotřebných nemovitostí v k. ú. Bojenice, a to: pozemku st. parcely KN p. č. 46, jehož součástí je
stavba Bojenice, čp. 44, rod. dům, pozemku poz. parcely KN p. č. 55/1 a p. č. 55/3, ve vlastnictví
Jihočeského kraje, do spoluvlastnictví ****** a ******, za cenu stanovenou znaleckým posudkem,
tj. za 972 112 Kč + náklady spojené s prodejem, dle návrhu smlouvy v příloze č. 5 návrhu č. 304/RK/19,
b) vyjmutí uvedeného majetku dle části I. 1. a) usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem Centru
sociálních služeb Jindřichův Hradec, IČO 75011191, zřizovanému krajem, ke dni podání návrhu na vklad
vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na prodej dle části I. usnesení zastupitelstvu
kraje k projednání.
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K bodu: Koupě pozemků v k. ú. Selibov od ZD Hrejkovice
Usnesení č. 361/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi pozemků v k. ú. Selibov, a to: pozemku poz. parcely KN p. č. 371, p. č. 404/1, p. č. 582, p. č. 586,
p. č. 855, p. č. 856, p. č. 859, p. č. 861, p. č. 862, p. č. 863 a p. č. 906, z vlastnictví Zemědělského družstva
Hrejkovice, se sídlem Dmýštice 44, 399 01 Milevsko, IČO 00112356, do vlastnictví Jihočeského kraje, za
cenu dle znaleckého posudku ve výši 947 820 Kč + náklady spojené s prodejem, dle návrhu kupní smlouvy
v příloze č. 4 návrhu č. 303/RK/20,
b) předání uvedeného majetku dle části I. 1. a) usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Krajskému
školnímu hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, zřizovanému krajem,
ke dni podání návrhu na vklad práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
c) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) usnesení,
d) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh koupě zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Třitim
Usnesení č. 362/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Třitim, svěřených k hospodaření Správě a údržbě silnic
Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 210 podle přílohy č. 1 návrhu č. 387/RK/20 s překročením limitu
výměry o +51,9 % a ceny o +53,3 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Záměr výpůjčky nebytových prostor Krajské radě seniorů Jihočeského kraje
Usnesení č. 363/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
záměr výpůjčky nebytových prostor mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako půjčitelem, a Krajskou
radou seniorů Jihočeského kraje p. s., se sídlem České Budějovice 370 01, Žižkova 12, IČO 02250888, jako
vypůjčitelem, na bezplatné užívání nebytových prostor a zařízení včetně movitých věcí v budově čp. 1824
v ulici B. Němcové, která je součástí pozemku parcely KN p. č. 107/3 v k. ú. České Budějovice 7, na dobu
neurčitou;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,
2. po zveřejnění připravit návrh na schválení výpůjční smlouvy k projednání radě kraje.

K bodu: Darování nepotřebné výpočetní techniky spolku Klub vojenské historie a techniky – Nové hrady, z.s.
Usnesení č. 364/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
darování nepotřebné výpočetní techniky ve vlastnictví Jihočeského kraje spolku Klub vojenské historie
a techniky – Nové Hrady, z.s., IČO 26607387, dle přílohy návrhu č. 350/RK/20;
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II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Darování nepotřebné výpočetní techniky spolku Česká tábornická unie – T.K. Brontové Týn nad
Vltavou, p.s.
Usnesení č. 365/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
darování nepotřebné výpočetní techniky ve vlastnictví Jihočeského kraje spolku Česká tábornická unie –
T.K.Brontové Týn nad Vltavou, p.s. IČO 22713832, dle přílohy návrhu č. 348/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Darování nepotřebné výpočetní techniky Divadelní společnosti Vltavan
Usnesení č. 366/2020/RK-94
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
darování nepotřebné výpočetní techniky ve vlastnictví Jihočeského kraje Divadelní společnosti Vltavan,
IČO 14502232, dle přílohy návrhu č. 349/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

…………………………………

56
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

