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 97. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 14. 5. 2020
Program:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 456/2020/RK-97
2. Rozdělení veřejné sbírky JK na pomoc postiženým výbuchem plynu v obci Lenora - 2. část
Usnesení 457/2020/RK-97
3. Individuální dotace Sdružení nájemníků České republiky, z.s.
Usnesení 458/2020/RK-97
4. Individuální dotace Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.
Usnesení 459/2020/RK-97
5. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - 3“ a jeho financování z rozpočtu JK
Usnesení 460/2020/RK-97
6. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 B - 1“ a jeho financování z rozpočtu JK
Usnesení 461/2020/RK-97
7. Realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa“ a jeho financování z rozpočtu JK
Usnesení 462/2020/RK-97
8. Informativní zpráva - stav připravenost projektu „Víceúčelové centrum pro veřejnost a tranzitní dopravu“
Usnesení 463/2020/RK-97
9. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Revitalizace gastronomického provozu SOU Lišov“
Usnesení 464/2020/RK-97
10. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce parteru Domova mládeže při VOŠ a SPŠ
Volyně – IV., VI. a VIII. etapa“
Usnesení 465/2020/RK-97
11. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálního zařízení a stávajících instalací v DM
areálu VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek - 1. etapa“ (VOŠL a SLŠ Písek)
Usnesení 466/2020/RK-97
12. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Demolice objektů v dolní části areálu po armádě ČR – Planá u
Českých Budějovic“
Usnesení 467/2020/RK-97
13. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“
Usnesení 468/2020/RK-97
14. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „5.1.a) Zateplení, výměna zdroje tepla v objektu SOU Blatná,
5.1. b) Vzduchotechnika s rekuperací do objektu SOU Blatná“
Usnesení 469/2020/RK-97
15. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Digitální technologie ve výuce cizích jazyků“ a „ICT a digitální
výuka“ (Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23)
Usnesení 470/2020/RK-97
16. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Přestavba expozice sov, stavba odchoven a stavební úpravy
strojovny ČOV“ (Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou)
Usnesení 471/2020/RK-97
17. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“
Usnesení 472/2020/RK-97
18. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce sportoviště pro SOŠ a Gymnázium Písek“
(SOŠ a SOU Písek)
Usnesení 473/2020/RK-97
19. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice“
Usnesení 474/2020/RK-97
20. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Opěrná zeď na silnici III/14539 Jaronice“
Usnesení 475/2020/RK-97
21. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/14120 Krašlovice“
Usnesení 476/2020/RK-97
22. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova, Základní
školy a Školní jídelny, Radenín 1 – II. etapa“
Usnesení 477/2020/RK-97
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23. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Implementace hostované spisové služby včetně servisní podpory“
Usnesení 478/2020/RK-97
24. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12 B – část 1“
Usnesení 479/2020/RK-97
25. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 3“
Usnesení 480/2020/RK-97
26. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Středisko SÚS JčK Volary“
Usnesení 481/2020/RK-97
27. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice II/139 Hlupín“
Usnesení 482/2020/RK-97
28. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Silnice II/123 Jistebnice, úprava tělesa vozovky“
Usnesení 483/2020/RK-97
29. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“
Usnesení 484/2020/RK-97
30. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“ –
zaslání protokolu o otevírání nabídek
Usnesení 485/2020/RK-97
31. „Demolice stávající pilnice a výstavba nového pilařského provozu ŠP Hůrky“ – vícepráce a méněpráce –
dodatek smlouvy č. 2 (KŠH)
Usnesení 486/2020/RK-97
32. „Snížení energetické náročnosti objektu SUPŠ Bechyně“ - vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č.
1
Usnesení 487/2020/RK-97
33. Dotační program Zřizování nových oplocenek - 2.část žádostí k projednání
Usnesení 488/2020/RK-97
34. Dodatek zřizovací listiny VOŠ a SZeŠ, Tábor
Usnesení 489/2020/RK-97
35. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic - ZUŠ Vimperk
Usnesení 490/2020/RK-97
36. Jmenování školské rady na nové volební období
Usnesení 491/2020/RK-97
37. Personální záležitosti školství - změna platové třídy
Usnesení 492/2020/RK-97
38. Změna v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu - DD Horní Planá
Usnesení 493/2020/RK-97
39. Zpráva o pojištění Jihočeského kraje za rok 2019
Usnesení 494/2020/RK-97
40. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 46/2017/Z ze dne 03.01.2018 o zapůjčení uměleckých děl z
Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou
Usnesení 495/2020/RK-97
41. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Jižná
Usnesení 496/2020/RK-97
42. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 497/2020/RK-97
*****
K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 456/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 4. 5. 2020.
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K bodu: Rozdělení veřejné sbírky JK na pomoc postiženým výbuchem plynu v obci Lenora - 2. část
Usnesení č. 457/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. pravidla rozdělení veřejné sbírky Jihočeského kraje na „získávání a shromažďování peněžitých prostředků
na zmírňování a odstraňování následků výbuchu plynu v obytném domě v obci Lenora dne 3. 10. 2019“ dle
přílohy č 1 návrhu č. 593/RK/20,
2. vzor textu darovací smlouvy dle přílohy č. 2 návrhu č. 593/RK/20,
3. rozdělení druhé části výtěžku veřejné sbírky v celkovém objemu 185 048,36,- Kč dle přílohy č. 3 návrhu č.
593/RK/20, v souladu s pravidly dle bodu I/1 usnesení;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení všech úkonů potřebných
k proplacení finančních prostředků z veřejné sbírky kraje podle části II. usnesení.
K bodu: Individuální dotace Sdružení nájemníků České republiky, z.s.
Usnesení č. 458/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Sdružení nájemníků České republiky, z. s. o poskytnutí individuální dotace podle přílohy č. 1 mat.
č. 571/RK/20;
II. schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení nájemníků České republiky, z. s., IČO 48133281, ve výši 30 000
Kč na podporu činnosti regionálního poradenského centra v Jihočeském kraji,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení nájemníků České republiky, z.s. ve
znění přílohy č. 2 mat. č. 571/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
T: 30. 06. 2020
K bodu: Individuální dotace Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.
Usnesení č. 459/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. o poskytnutí individuální dotace podle přílohy
č. 1 návrhu č. 572/RK/20;
II. schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s., IČO 22832793, ve výši
50 000 Kč na realizaci projektu Obrana spotřebitele v Jihočeském kraji,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.,
IČO 22832793, podle přílohy č. 2 návrhu č. 572/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
T: 30. 06. 2020
K bodu: Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - 3“ a jeho financování z rozpočtu JK
Usnesení č. 460/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. tříd P 12 A - 3“ a podání žádosti o
podporu do průběžné 91. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále
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jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 67 935 996,83 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši
62 176 535,82 Kč vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 40 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 24 870 614,33 Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 536/RK/20,
3. předfinancování projektu ve výši 60 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 37 305 921,49 Kč vč. DPH
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 536/RK/20,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 5 759 461,01 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 536/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 21. 5. 2020.
K bodu: Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 B - 1“ a jeho financování z rozpočtu JK
Usnesení č. 461/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. tříd P 12 B - 1“ a podání žádosti o
podporu do průběžné 91. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále
jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 93 183 010,15 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši
91 726 840,15 Kč vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 40 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 36 690 736,06 Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 537/RK/20,
3. předfinancování projektu ve výši 60 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 55 036 104,09 Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 537/RK/20,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 1 456 170,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 537/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 21. 5. 2020.
K bodu: Realizace projektu „Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5. etapa“ a jeho financování z rozpočtu JK
Usnesení č. 462/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa“ a podání žádosti o podporu
do průběžné 91. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen
IROP) s celkovými výdaji ve výši 35 328 590,96 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 26 295 465,62
Kč vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 40 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 10 518 186,25 Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 538/RK/20,
3. předfinancování projektu ve výši 60 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 15 777 279,37 Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 538/RK/20,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 9 033 125,34 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 538/RK/20;
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II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 21. 5. 2020.
K bodu: Informativní zpráva - stav připravenost projektu „Víceúčelové centrum pro veřejnost a tranzitní
dopravu“
Usnesení č. 463/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informativní zprávu o stavu připravenosti projektu “Víceúčelového centra pro veřejnost a tranzitní dopravu“
dle důvodové zprávy návrhu č. 567/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, 1. náměstku hejtmanky kraje, informovat o uvedeném stavu zastupitelstvo kraje.
T. 21. 5. 2020
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Revitalizace gastronomického provozu SOU Lišov“
Usnesení č. 464/2020/RK-97
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. 527/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem Revitalizace gastronomického provozu SOU Lišov 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 Revitalizace gastronomického provozu SOU Lišov:
název společnosti: Roman Kučera
se sídlem: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice
IČO: 60823020
za cenu nejvýše přípustnou 9 933 333,00 Kč bez DPH, 12 019 332,94 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Marii Benedové, ředitelce Středního odborného učiliště, Lišov, tř. 5. května 3, IČO 75050111:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na akci Revitalizace gastronomického provozu SOU Lišov.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce parteru Domova mládeže při VOŠ a SPŠ
Volyně – IV., VI. a VIII. etapa“
Usnesení č. 465/2020/RK-97
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. 566/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce parteru Domova mládeže při VOŠ a SPŠ Volyně – IV., VI. a VIII.
etapa“ 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 „Rekonstrukce parteru Domova mládeže při VOŠ a SPŠ
Volyně – IV., VI. a VIII. etapa“:
název společnosti: PRIMA, akciová společnost
se sídlem: Raisova 1004, 386 01 Strakonice
IČO: 47239743
za cenu nejvýše přípustnou 9 898 989,00 Kč bez DPH, 11 977 777,00 Kč vč. DPH;
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III. ukládá
RNDr. Jiřímu Homolkovi, řediteli Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Volyně, IČO 60650494:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce parteru Domova mládeže při VOŠ a SPŠ Volyně – IV., VI.
a VIII. etapa“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálního zařízení a stávajících instalací
v DM areálu VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek - 1. etapa“ (VOŠL a SLŠ Písek)
Usnesení č. 466/2020/RK-97
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. 438/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení a stávajících instalací v DM areálu VOŠL
a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek - 1. etapa“ 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 „Rekonstrukce sociálního zařízení a stávajících instalací v DM
areálu VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek - 1. etapa“:
název společnosti: ACG-Stavby s. r. o.
se sídlem: Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
IČO: 04535791
za cenu nejvýše přípustnou 6 410 901,00 Kč bez DPH, 7 757 190,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
PhDr. Michalu Grusovi, řediteli Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha
Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55, IČO 60869861:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení a stávajících instalací v DM areálu
VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek - 1. etapa“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Demolice objektů v dolní části areálu po armádě ČR –
Planá u Českých Budějovic“
Usnesení č. 467/2020/RK-97
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. 563/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Demolice objektů v dolní části areálu po armádě ČR – Planá u Českých
Budějovic“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Demolice objektů v dolní části areálu po armádě ČR –
Planá u Českých Budějovic“:
název společnosti: Sdružení SaNo – FCC–Planá
Vedoucí společník: SaNo CB s.r.o.
se sídlem: Branka 417, 374 01 Trhové Sviny
IČO: 26016613
Společník: FCC Česká republika, s.r.o.
se sídlem: Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
IČO: 45809712
za cenu nejvýše přípustnou 10 741 341,69 Kč bez DPH, 12 997 023,44 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti: TREPART s.r.o.
se sídlem: Pištěkova 782/3, 14900 Praha 4
IČO: 25917838
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za cenu nejvýše přípustnou 16 798 356,52 Kč bez DPH, 20 326 011,39 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 82/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Demolice objektů v dolní části areálu po
armádě ČR – Planá u Českých Budějovic“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“
Usnesení č. 468/2020/RK-97
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. 569/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“ konané v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“:
název společnosti: Auböck s.r.o.
se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 26089785
za cenu nejvýše přípustnou 15 293 414,58 Kč bez DPH, 18 505 031,64 Kč vč. DPH,
2. příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného finančního vztahu ke zřizované organizaci pro
Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137, IČO 60096136, ve výši 3 300 000 Kč;
III. ukládá
Mgr. Janě Dejmkové, ředitelce Gymnázia, Prachatice, Zlatá stezka 137, IČO 60096136:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Snížení energetické náročnosti Gymnázia Prachatice“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – 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. 469/2020/RK-97
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. 576/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „5.1.a) Zateplení, výměna zdroje tepla v objektu SOU Blatná, 5.1. b)
Vzduchotechnika s rekuperací do objektu SOU Blatná“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení
za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „5.1.a) Zateplení, výměna zdroje tepla v objektu SOU
Blatná, 5.1. b) Vzduchotechnika s rekuperací do objektu SOU Blatná“:
název společnosti: TOMIreko, s.r.o.
se sídlem: Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč
IČO: 28359216
za cenu nejvýše přípustnou 5 504 757,49 Kč bez DPH, 6 660 756,56 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření:
název společnosti: Casta a.s.
se sídlem: Pražská 467, 397 01 Písek
IČO: 25170058
za cenu nejvýše přípustnou 6 099 000,00 Kč bez DPH, 7 379 790,00 Kč vč. DPH,
3. příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného finančního vztahu ke zřizované organizaci pro
Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, IČO 00668079, ve výši 1 000 000 Kč;
III. ukládá
Ing. Miroslavu Čapkovi, řediteli Středního odborného učiliště, Blatná, U Sladovny 671, IČO 00668079:
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1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „5.1.a) Zateplení, výměna zdroje tepla v objektu SOU Blatná, 5.1. b)
Vzduchotechnika s rekuperací do objektu SOU Blatná“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Digitální technologie ve výuce cizích jazyků“ a „ICT a
digitální výuka“ (Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23)
Usnesení č. 470/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 577/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Digitální technologie ve výuce cizích jazyků“ a „ICT a digitální výuka“ 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
zrušení zadávacího řízení včetně odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě na veřejnou zakázku „Digitální
technologie ve výuce cizích jazyků“ a „ICT a digitální výuka“, protože po uplynutí lhůty pro podání nabídek
v zadávacím řízení nebyl žádný účastník zadávacího řízení;
III. ukládá
RNDr. Jaroslavu Pustinovi, řediteli Gymnázia J.V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 1193/23, 371 46
České Budějovice, IČO 60076135, zajistit všechny potřebné úkony související se zrušením zadávacího
řízení veřejné zakázky „Digitální technologie ve výuce cizích jazyků“ a „ICT a digitální výuka“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Přestavba expozice sov, stavba odchoven a stavební
úpravy strojovny ČOV“ (Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou)
Usnesení č. 471/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a zprávu o hodnocení nabídek uvedené v
přílohách č. 1 a 2 k návrhu č. 583/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Přestavba expozice sov,
stavba odchoven a stavební úpravy strojovny ČOV“ 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 „Přestavba expozice sov, stavba odchoven a stavební úpravy
strojovny ČOV“:
název společnosti: Retherm s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice
IČO: 26086344
za cenu nejvýše přípustnou 8 332 585,57 Kč bez DPH, 10 082 428,54 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Vladimíru Pokornému, řediteli Jihočeské zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou, IČO 00410829:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Přestavba expozice sov, stavba odchoven a stavební úpravy strojovny
ČOV“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“
Usnesení č. 472/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
uvedené v přílohách č. 1–2 k návrhu č. 580/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka
zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
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II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Vybavení odborných pracovišť“ pro část A:
název společnosti: Medsol s.r.o.
se sídlem: Lužná 591/4, 16000 Praha – Vokovice
IČO: 24201596
za cenu nejvýše přípustnou 2 880 000,00 Kč bez DPH, 3 484 800,00 Kč vč. DPH,
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Vybavení odborných pracovišť“ pro část B:
název společnosti: MEDIPRAX CB s.r.o.
se sídlem: Husova tř. 1858/43, 370 05 České Budějovice
IČO: 63886731
za cenu nejvýše přípustnou 1 434 000,00 Kč bez DPH, 1 735 140,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvu pro obě části s dodavateli podle části II. usnesení,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce sportoviště pro SOŠ a Gymnázium Písek“
(SOŠ a SOU Písek)
Usnesení č. 473/2020/RK-97
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. 477/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce sportoviště pro SOŠ a Gymnázium Písek“ konané v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce sportoviště pro SOŠ a Gymnázium Písek“:
název společnosti: TUBEKO SPORT, spol. s r.o.
se sídlem: Na armádě 364, 27062 Rynholec
IČO: 49825020
za cenu nejvýše přípustnou 6 386 997,60 Kč bez DPH, 7 728 267,10 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
název společnosti: Linhart spol. s r.o.
se sídlem: Lhotecká 820/10, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
IČO: 47052121
za cenu nejvýše přípustnou 6 497 961,00 Kč bez DPH, 7 862 532,81 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Milanu Rambousovi, řediteli Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, IČO 00511382:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce sportoviště pro SOŠ a Gymnázium Písek“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice“
Usnesení č. 474/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedené
v přílohách č. 1–2 k návrhu č.573/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silnice
III/00430 Hajská, Strakonice“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice“:
název společnosti:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
9
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 11 496 293,02 Kč bez DPH, 13 910 514,55 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti:
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:
U Michelského Lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO:
45274924
za cenu nejvýše přípustnou 12 186 013,33 Kč bez DPH, 14 745 076,13 Kč vč. DPH,
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO: 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Opěrná zeď na silnici III/14539 Jaronice“
Usnesení č. 475/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené
v přílohách č. 1–2 k návrhu č.575/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Opěrná zeď na silnici
III/14539 Jaronice“, 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 „Opěrná zeď na silnici III/14539 Jaronice“:
název společnosti:
SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem:
Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa
IČO:
25018094
za cenu nejvýše přípustnou 13 860 871,41 Kč bez DPH, 16 771 654,41 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Opěrná zeď na silnici III/14539 Jaronice“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/14120 Krašlovice“
Usnesení č. 476/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedené
v přílohách č. 1–2 k návrhu č. 579/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silnice
III/14120 Krašlovice“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce silnice III/14120 Krašlovice“:
název společnosti:
STRABAG a.s.
se sídlem:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:
60838744
za cenu nejvýše přípustnou 7 360 626,53 Kč bez DPH, 8 906 358,10 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti:
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:
U Michelského Lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO:
45274924
za cenu nejvýše přípustnou 8 121 011,78 Kč bez DPH, 9 826 424,25 Kč vč. DPH,
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III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice III/14120 Krašlovice“.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova,
Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1 – II. etapa“
Usnesení č. 477/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 542/RK/20 a jeho příloh č. 1, 2,
2. možnost zapracování připomínek poskytovatele dotace k Zadávací dokumentaci uvedené v příloze č. 1
návrhu č. 542/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 stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova, Základní školy a Školní
jídelny, Radenín 1 – II. etapa“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1, IČO 70535779, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Snížení energetické náročnosti budovy Dětského domova,
Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1 – II. etapa“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2
k návrhu č. 542/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Bc. Kamil Rosa, DiS., ředitel DD
Mgr. Blanka Šimáková, učitelka
3) Ivana Šípová, hospodářka DD
Mgr. Pavla Šimková, zástupce ředitele DD
4) Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT KÚ
Bc. Hana Burcevová, DiS., OŠMT KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI, KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI, KÚ,
2. Bc. Kamilu Rosovi, DiS., řediteli Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Implementace hostované spisové služby včetně servisní
podpory“
Usnesení č. 478/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění zadávací dokumentace, návrhu smlouvy na dodávku Implementace hostované spisové služby, návrhu
servisní smlouvy na poskytování služeb servisní podpory hostované spisové služby a ustanovení komise
podle návrhu č. 545/RK/20 a jeho příloh č. 1–3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Implementace
hostované spisové služby včetně servisní podpory“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele na akci „Implementace hostované spisové služby včetně servisní podpory“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 4 k návrhu č. 545/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Mgr.Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
11
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

2) JUDr. Milan Kučera, Ph.D., ředitel KÚ
Ing, Ivan Pavličík, vedoucí KRED KÚ
3) Ing. Petr Vobejda, vedoucí OINF KÚ
Ing. František Beránek, OINF KÚ
4) Ing. Jaroslava Císlerová, OINF KÚ
Ing. Lukáš Motejzík, OINF KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ;
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 „Modernizace komunikací II. třídy P12 B – část 1“
Usnesení č. 479/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu č.
556/RK/20 a jeho příloh č. 1 – 3,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
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 P12 B – část 1“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Modernizace komunikací II. třídy P12 B – část 1“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 556/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
2) Bc. Alena Frdlíková, OVZI
Ing. Zdeňka Novotná, OVZI
3) Ing. Jitka Liláková, OVZI
Jiří Letovský, OVZI
4) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Irena Štěpánková, OVZI
5) Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
Petra Řimnáčová, OVZI
6) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK
Andrea Sáčková, SÚS JčK;
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 „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 3“
Usnesení č. 480/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy, návrhů smluv o společnosti a ustanovení
komise podle návrhu č. 559/RK/20 a jeho příloh č. 1 – 5,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
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 P12 A – část 3“;
12
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 3“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 5 k návrhu č. 559/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
2) Ing. Jitka Liláková, OVZI
Jiří Letovský, OVZI
3) Ing. Kateřina Cundová, OVZI
Ing. Klára Tejmlová, OVZI
4) Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
Petra Řimnáčová, OVZI
5) Miroslav Lorenc, místostarosta Města Prachatice
Zdeněk Rubeš, technik odboru komunálních služeb a dopravy, Město Prachatice
6) Ing. Michal Janče, vedoucí odboru investic a údržby, Město Vimperk
Mgr. Zdeněk Kuncl, místostarosta Města Vimperk;
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 „Středisko SÚS JčK Volary“
Usnesení č. 481/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.574/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 „Středisko SÚS JčK Volary“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Středisko SÚS JčK Volary“ 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) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
5) Jiří Novotný, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
Olga Mlsová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice II/139 Hlupín“
Usnesení č. 482/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 316/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
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II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Rekonstrukce silnice II/139 Hlupín“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce silnice II/139 Hlupín“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod Strakonice, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK, závod Strakonice, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
5) Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ivana Schwarzová, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
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 „Silnice II/123 Jistebnice, úprava tělesa vozovky“
Usnesení č. 483/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.582/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 „Silnice II/123 Jistebnice, úprava tělesa vozovky“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Silnice II/123 Jistebnice, úprava tělesa vozovky“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod Tábor, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK, závod Tábor, 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) Šárka Šulistová Hošková, DiS., 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 „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“
Usnesení č. 484/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, vzoru návrhu smlouvy a ustanovení komise podle
návrhu č. 592/RK/20 a jeho příloh č. 1 - 3;
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II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Oprava a modernizace komunikací
SFDI 2020“;
III. jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 592/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1. Ing. Jiří Klása, ODSH
Bc. Milan Veleba, ODSH
2. Bc. Alena Frdlíková, OVZI
Jiří Letovský, OVZI
3. Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
Mgr. Michal Ludvík, OVZI;
2. komisi na výběr dodavatelů na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 592/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1. JUDr. Josef Knot, 1. náměstek hejtmanky kraje
Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
2. Ing. Jiří Klása, ODSH
Bc. Milan Veleba, ODSH
3. Bc. Alena Frdlíková, OVZI
Jiří Letovský, OVZI
4. Petra Řimnáčová, OVZI
Ing. Jan Basík, OVZI
5. Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Pavel Bürger, OVZI
6. Ing. Tereza Nováková, OVZI
Ing. Zdeňka Szczotková, OVZI;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě
kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“ –
zaslání protokolu o otevírání nabídek
Usnesení č. 485/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o žádosti účastníka zadávacího řízení – veřejné zakázky „Veřejná linková osobní doprava na
území Jihočeského kraje“, která byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje a ve které
účastník zadávacího řízení zadavatele žádá o zaslání protokolu o otevírání nabídek.
K bodu: „Demolice stávající pilnice a výstavba nového pilařského provozu ŠP Hůrky“ – vícepráce a
méněpráce – dodatek smlouvy č. 2 (KŠH)
Usnesení č. 486/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Demolice stávající pilnice a výstavba nového pilařského provozu ŠP Hůrky“
uvedené ve změnových listech č. 2 až 7 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 525/RK/20 v celkové
výši dodatečných stavebních prací 4 250 244,94 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši
1 045 338,26 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 2 až 7 po započtení víceprací a méněprací ve výši plus 3 204 906,68 Kč bez DPH dle
přílohy č. 1 k návrhu č. 525/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Krajským školním hospodářstvím České
Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, IČO 71294775, a zhotovitelem stavby
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sdružením firmem PILA MARTINICE s.r.o., Simínský mlýn 26, 262 72 Březnice, IČO 24815799, a HEGE
stavební s.r.o., Nad Přehradou 826, 264 01 Sedlčany, IČO 28980310;
III. ukládá
Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, IČO 71294775, uzavřít dodatek č. 2 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: „Snížení energetické náročnosti objektu SUPŠ Bechyně“ - vícepráce a méněpráce – dodatek
smlouvy č. 1
Usnesení č. 487/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Snížení energetické náročnosti objektu SUPŠ Bechyně“ uvedené ve
změnovém listu č. 1 a rozpočtu dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 k návrhu č. 586/RK/20 ve výši
dodatečných stavebních prací 4 329 510,02 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 2 191 903,49 Kč
bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 a rozpočet dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 k návrhu č. 586/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Střední školou uměleckoprůmyslovou,
Bechyně, Písecká 203, IČO 60061880, a zhotovitelem stavby firmou TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37,
674 01 Třebíč IČO 28359216,
3. příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného finančního vztahu ke zřizované organizaci pro
Střední uměleckoprůmyslovou školu, Bechyně, Písecká 203, IČO 60061880, ve výši 2 300 000 Kč;
III. ukládá
Mgr. Otakaru Novákovi, řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně, Písecká 203, IČO 60061880,
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: Dotační program Zřizování nových oplocenek - 2.část žádostí k projednání
Usnesení č. 488/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí dotace podle pravidel dotačního programu Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek
žadatelům uvedeným v příloze č. 1 návrhu č. 584/RK/20 v celkové výši 475 280,- 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. 584/RK/20 v celkové výši
286 800,- Kč;
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, náměstku hejtmanky kraje, předložit seznam žádostí o dotaci dle přílohy č. 2 návrhu
č. 584/RK/20 zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 21. 5. 2020
K bodu: Dodatek zřizovací listiny VOŠ a SZeŠ, Tábor
Usnesení č. 489/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
dodatek zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka
788, IČO 60064781, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy návrhu č. 494/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 21. 5. 2020
16
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic - ZUŠ Vimperk
Usnesení č. 490/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Základní uměleckou školu, Vimperk,
Nerudova 267, IČO 70841080, ve výši 87 000 Kč, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č.564/RK/20.
K bodu: Jmenování školské rady na nové volební období
Usnesení č. 491/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
výsledky voleb do dvou třetin školské rady při Střední škole polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59
zřizované Jihočeským krajem v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
II. jmenuje
Mgr. Jiřího Žižku členem školské rady za zřizovatele při Střední škole polytechnické, České Budějovice,
Nerudova 59 v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
K bodu: Personální záležitosti školství - změna platové třídy
Usnesení č. 492/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu platové třídy a tím i tarifního platu a příplatku za vedení řediteli Vyšší odborné školy lesnické
a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55, IČO 60869861, s účinností
od 1. června 2020 v souladu s § 123 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění,
v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy návrhu č. 528/RK/20.
K bodu: Změna v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu - DD Horní Planá
Usnesení č. 493/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu usnesení č. 416/2020/RK-95 ze dne 30.04.2020 v bodě II. odst. 1., kdy se text ruší a nahrazuje
novým zněním:
1. Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40, IČO 60084413
⎯ snížení kapacity dětského domova ze stávajících 64 na 56 lůžek.
K bodu: Zpráva o pojištění Jihočeského kraje za rok 2019
Usnesení č. 494/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o pojištění Jihočeského kraje dle přílohy č. 1 návrhu č. 522/RK/20.
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K bodu: Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 46/2017/Z ze dne 03.01.2018 o zapůjčení uměleckých děl z
Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou
Usnesení č. 495/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 46/2017/Z ze dne 3. 1. 2018 o zapůjčení uměleckých děl z Alšovy
jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou dle přílohy návrhu č. 562/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: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Jižná
Usnesení č. 496/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Jižná, svěřených k hospodaření Správě a údržbě silnic
Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 196 podle přílohy č. 1 návrhu č. 565/RK/20 s překročením limitu
ceny o +27,6 % a limitu výměry o +30,2% 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: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 497/2020/RK-97
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o neuskutečněných akcích a vrácení finančních prostředků poskytnutých v rámci individuální
dotace do rozpočtu Jihočeského kraje dle důvodové zprávy návrhu č. 555/RK/20.

JUDr. Josef Knot, MBA
První náměstek hejtmanky

……………………………………
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