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 98. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 4. 6. 2020
Program:
1. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České
Budějovice, a.s., včetně zvýšení základního kapitálu dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 498/2020/RK-98
2. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a.s.
Usnesení 499/2020/RK-98
3. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice,
a.s.
Usnesení 500/2020/RK-98
4. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův
Hradec, a.s., včetně zvýšení základního kapitálu dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 501/2020/RK-98
5. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek,
a.s.
Usnesení 502/2020/RK-98
6. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Prachatice, a.s., včetně zvýšení základního kapitálu dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 503/2020/RK-98
7. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s., včetně zvýšení základního kapitálu dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 504/2020/RK-98
8. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor,
a.s.
Usnesení 505/2020/RK-98
9. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2019, Finanční plán na rok 2020 a Plán
investic na rok 2020 obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení 506/2020/RK-98
10. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2019, Finanční plán na rok 2020 a Plán
investic na rok 2020 obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení 507/2020/RK-98
11. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2019, Finanční plán na rok 2020 a Plán
investic na rok 2020 obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení 508/2020/RK-98
12. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2019, Finanční plán na rok 2020 a Plán
investic na rok 2020 obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení 509/2020/RK-98
13. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2019, Finanční plán na rok 2020 a Plán
investic na rok 2020 obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení 510/2020/RK-98
14. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2019, Finanční plán na rok 2020 a Plán
investic na rok 2020 obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení 511/2020/RK-98
15. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2019, Finanční plán na rok 20120 a Plán
investic na rok 2020 obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení 512/2020/RK-98
16. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2019, Finanční plán na rok 2020 a Plán
investic na rok 2020 obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení 513/2020/RK-98
17. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2019, Finanční plán na rok 2020 a Plán
investic na rok 2020 obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.
Usnesení 514/2020/RK-98
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18. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
České Budějovice, a.s.
Usnesení 515/2020/RK-98
19. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení 516/2020/RK-98
20. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Písek, a.s.
Usnesení 517/2020/RK-98
21. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s.
Usnesení 518/2020/RK-98
22. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Tábor, a.s.
Usnesení 519/2020/RK-98
23. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., a
schválení odměn za rok 2019
Usnesení 520/2020/RK-98
24. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., a
schválení odměn za rok 2019
Usnesení 521/2020/RK-98
25. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., a schválení
odměn za rok 2019
Usnesení 522/2020/RK-98
26. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., a
schválení odměn za rok 2019
Usnesení 523/2020/RK-98
27. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., a schválení odměn
za rok 2019
Usnesení 524/2020/RK-98
28. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., a schválení
odměn za rok 2019
Usnesení 525/2020/RK-98
29. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., a schválení
odměn za rok 2019
Usnesení 526/2020/RK-98
30. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., a schválení odměn
za rok 2019
Usnesení 527/2020/RK-98
31. Rozhodnutí jediného akcionáře – Stanovení kritérií hmotné zainteresovanosti členů představenstev
jihočeských nemocnic pro rok 2020
Usnesení 528/2020/RK-98
32. Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje
Usnesení 529/2020/RK-98
33. Změna č. 1 plánu reprodukce majetku a odpisového plánu na rok 2020 Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje
Usnesení 530/2020/RK-98
34. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu kraje – podpora odborné konference „Efektivní nemocnice
2020“
Usnesení 531/2020/RK-98
35. Individuální dotace v gesci odboru Kancelář hejtmanky
Usnesení 532/2020/RK-98
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36. Podpůrná opatření JK na obnovu cestovního ruchu na území JK
Usnesení 533/2020/RK-98
37. Prezentace Jihočeského kraje na Velvyslanectví ČR ve Vídni dne 24. 9. 2020
Usnesení 534/2020/RK-98
38. Poskytnutí daru ochranných prostředků fyzickým osobám (KZP II)
Usnesení 535/2020/RK-98
39. Podnět k vydání územního opatření o stavební uzávěře - bytové domy Srubec
Usnesení 536/2020/RK-98
40. Připojení se ke „Společné Výzvě Vládě ČR a Parlamentu ČR Svazu měst a obcí ČR, Sdružení
místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin za
podpory hejtmanů Pardubického kraje a Libereckého kraje - Zachraňme společně investice v obcích,
městech a regionech“
Usnesení 537/2020/RK-98
41. Strategický plán rozvoje Smart region Jihočeského kraje pro období 2019-2023
Usnesení 538/2020/RK-98
42. Krajská příloha RIS3 strategie Jihočeského kraje pro období 2021-2027 – aktualizace č.2
Usnesení 539/2020/RK-98
43. „Most ev. č. 143–012 a nový most na silnici III/14326 Nové Homole“ – vícepráce a méněpráce, dodatek
č.1
Usnesení 540/2020/RK-98
44. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „HW a SW podpora infrastruktury“
Usnesení 541/2020/RK-98
45. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti
741, Písek a Zateplení budovy B Domova mládeže v Písku“ (SOŠ a SOU Písek)
Usnesení 542/2020/RK-98
46. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava silnice III/14324 Jankov a Holašovice“
Usnesení 543/2020/RK-98
47. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty“
Usnesení 544/2020/RK-98
48. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 14531-1 přes potok u Husince“
Usnesení 545/2020/RK-98
49. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1446-3 přes Nakvasovický potok u Bušanovic“
Usnesení 546/2020/RK-98
50. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice“
Usnesení 547/2020/RK-98
51. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Úprava silnic III/1228 a III/13711 ve Stádlci“
Usnesení 548/2020/RK-98
52. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Kvalitní podmínky pro výuku řemeslných oborů“ (SOU Lišov)
Usnesení 549/2020/RK-98
53. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“
Usnesení 550/2020/RK-98
54. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Kvalitní podmínky pro výuku řemeslných oborů“ (SOU Lišov)
Usnesení 551/2020/RK-98
55. Zadávací řízení – veřejná zakázka „VDZ v provedení plast na silnicích II. a III. tř. v Jihočeském kraji“
Usnesení 552/2020/RK-98
56. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Adaptace půdního prostoru na učebnu“ (Gymnázium, České
Budějovice, Jírovcova 8)
Usnesení 553/2020/RK-98
57. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy garáže, Oprava fasády na hlavní budově školy východní část“ (MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice)
Usnesení 554/2020/RK-98
58. Zadávací řízení – veřejná zakázka „IT Technologie“
Usnesení 555/2020/RK-98
59. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Hala na sůl na středisku Újezd u Vodňan“
Usnesení 556/2020/RK-98
60. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Velkoplošné výspravy asfaltových vozovek v Jihočeském kraji“
Usnesení 557/2020/RK-98
61. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice II/105 Hluboká nad Vltavou, okružní křižovatka“
Usnesení 558/2020/RK-98
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62. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - schválení dotací s financováním z projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená
úsporám
Usnesení 559/2020/RK-98
63. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - schválení dotací, IX. část
Usnesení 560/2020/RK-98
64. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 561/2020/RK-98
65. Realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“, jeho kofinancování a
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 562/2020/RK-98
66. Realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, jeho kofinancování a
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje
Přerušeno
67. Smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě
Usnesení 563/2020/RK-98
68. Informační systém „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“ - žádost o výjimku dle
ustanovení čl. 9 odst. 6 směrnice SM/18/RK
Usnesení 564/2020/RK-98
69. Vyjádření zájmu o spolupráci v roli externího aplikačního experta v rámci projektu TAČR
Usnesení 565/2020/RK-98
70. Vzorová smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 OP PMP
Usnesení 566/2020/RK-98
71. Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení 567/2020/RK-98
72. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 568/2020/RK-98
73. Rekonstrukce objektu A na Zadově ve správě KŠH
Přerušeno
74. Změna projektu IROP (MŠ pro zrakově postižené, ČB) – variantní řešení vzduchotechniky
Usnesení 569/2020/RK-98
75. Rozhodnutí jediného společníka – Organizační řád společnosti JIKORD s.r.o.
Usnesení 570/2020/RK-98
76. Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje veřejnou
linkovou dopravou
Usnesení 571/2020/RK-98
77. Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, a.s.
Usnesení 572/2020/RK-98
78. Veřejnoprávní smlouva o spolupráci a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném
zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Plzeňským krajem – objednávka Jihočeského kraje
Usnesení 573/2020/RK-98
79. Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace
2020
Usnesení 574/2020/RK-98
80. Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
(mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2020
Usnesení 575/2020/RK-98
81. Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie
bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2020
Usnesení 576/2020/RK-98
82. Individuální dotace – žádost obce Čkyně
Usnesení 577/2020/RK-98
83. Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2019
Usnesení 578/2020/RK-98
84. Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2019
Usnesení 579/2020/RK-98
85. Rozpočtové změny 11/20
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Usnesení 580/2020/RK-98
86. Smlouva o převodu akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Usnesení 581/2020/RK-98
87. Souhlas s odstraněním staveb v areálu statku Měšice
Usnesení 582/2020/RK-98
88. Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce nemovité věci v PP „Blatná“
Usnesení 583/2020/RK-98
89. Návrh termínů jednání rady a zastupitelstva kraje v části II. pololetí 2020
Usnesení 584/2020/RK-98
90. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 585/2020/RK-98

*****
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
České Budějovice, a.s., včetně zvýšení základního kapitálu dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 498/2020/RK-98
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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 2 212 900 000,- Kč, slovy dvěmiliardydvěstědvanáctmilionůdevětsettisíc
korun českých, o celkovou částku 266 800 000,- Kč, slovy dvěstěšedesátšestmilionůosmsettisíc korun
českých, z toho:
1. o částku 257 900 000,00 Kč,
2. 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,
na částku 2 479 700 000,- Kč, slovy dvěmiliardyčtyřistasedmdesátdevětmilionůsedmsettisíc korun českých,
a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného
zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 26 ks (dvacetšest kusů) akcií
o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označených čísly 2006
až 2031 a 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun
českých, označených čísly 2032 až 2037 a 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 2038 až 2045 - nově upisované akcie jsou akciemi
kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné –
převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou
České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., uděluje
souhlas, aby emisní kurs 40 ks (čtyřiceti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl
splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit
emisní kurs akcií na účet č. 2107918128/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
přičemž splaceno bude 266 800 000,- Kč, slovy dvěstěšedesátšestmilionůosmsettisíc korun českých, a to
před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou
měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Český Krumlov, a.s.
Usnesení č. 499/2020/RK-98
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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 542 532 000,- Kč, slovy pětsetčtyřicetdvamilionůpětsettřicetdvatisíc
korun českých, o částku 48 400 000,- Kč, slovy čtyřicetosmmilionůčtyřistatisíc korun českých, na částku
590 932 000,- Kč, slovy pětsetdevadesátmilionůdevětsettřicetdvatisíc korun českých, a to ve smyslu ust.
§ 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení
základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 526 až 529, 8 ks
(osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých,
označených čísly 530 až 537 a 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy
jednostotisíc korun českých, označené čísly 538 až 541 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými,
znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné – převod akcií je
podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
je Český Krumlov, Nemocniční 429, Horní Brána, PSČ 381 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., uděluje
souhlas, aby emisní kurs 16 ks (šestnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl
splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit
emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., přičemž splaceno bude
48 400 000,- Kč, slovy čtyřicetosmmilionůčtyřistatisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis
nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí
jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je
roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem
jediného akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Dačice, a.s.
Usnesení č. 500/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 53 100 000,- Kč, slovy padesáttřimilionůjednostotisíc korun českých,
o částku 6 910 000,- Kč, slovy šestmilionůdevětsetdesettisíc korun českých, na částku 60 010 000,- Kč,
slovy šedesátmilionůdesettisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 82 až 87 a 9 ks
(devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých,
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označených čísly 88 až 96 a 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, slovy desettisíc korun
českých, označený číslem 97 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné
podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem
valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
jsou Dačice, Dačice II, Antonínská 85, PSČ 380 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., uděluje souhlas,
aby emisní kurs 16 ks (šestnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs
akcií na účet č. 3000045376/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse Bank AG, přičemž splaceno
bude 6 910 000,- Kč, slovy šestmilionůdevětsetdesettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis
nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí
jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je
roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem
jediného akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s., včetně zvýšení základního kapitálu dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 501/2020/RK-98
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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 1 315 652 000,- Kč, slovy jednamiliardatřistapatnáctmilionůšestset
padesátdvatisíc korun českých, o celkovou částku 35 400 000,- Kč, slovy třicetpětmilionůčtyřistatisíc korun
českých, z toho:
1. o částku 34 800 000,- Kč,
2. o částku 600 000,- Kč v rámci projektu "Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth
v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.", dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů
SM/115/ZK,
na částku 1 351 052 000,- Kč, slovy jednamiliardatřistapadesátjednamilionůpadesátdvatisíc korun českých,
a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného
zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 1119 až 1121, 5 ks
(pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých,
označených čísly 1122 až 1126 a 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy
jednostotisíc korun českých, označené čísly 1127 až 1130 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými,
znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je
podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
je Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, U Nemocnice 380, PSČ 377 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., uděluje
souhlas, aby emisní kurs 12 ks (dvanácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl
splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit
emisní kurs akcií na účet č. 9000042738/7940, vedený u Waldviertler Sparkasse Bank AG, přičemž
splaceno bude 35 400 000,- Kč, slovy třicetpětmilionůčtyřistatisíc korun českých, a to před podáním návrhu
na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne
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rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs
nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Písek, a.s.
Usnesení č. 502/2020/RK-98
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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 671 969 000,- Kč, slovy šestsetsedmdesátjednamilionůdevětsetše
desátdevěttisíc korun českých, o částku 20 700 000,- Kč, slovy dvacetmilionůsedmsettisíc korun českých, na
částku 692 669 000,- Kč, slovy šestsetdevadesátdvamilionůšestsetšedesátdevěttisíc korun českých, a to ve
smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného
zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 678 až 679 a 7 ks
(sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých,
označených čísly 680 až 686 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné
podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem
valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je
Písek, Budějovické Předměstí, Karla Čapka 589, PSČ 397 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas, aby
emisní kurs 9 ks (devíti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet
č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 20 700 000,- Kč, slovy
dvacetmilionůsedmsettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu
do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě,
emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Prachatice, a.s., včetně zvýšení základního kapitálu dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 503/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 422 540 500,- Kč, slovy čtyřistadvacetdvamilionůpětsetčtyřicettisícpětset
korun českých, o celkovou částku 16 300 000,- Kč, slovy šestnáctmilionůtřistatisíc korun českých, z toho:
1. o částku 15 800 000,- Kč,
2. o částku 500 000,- 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,
na částku 438 840 500,- Kč, slovy čtyřistatřicetosmmilionůosmsetčtyřicettisícpětset korun českých, a to
ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon
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o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného
zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité
hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1459, 6 ks (šest kusů) akcií
o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 1460
až 1465 a 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun
českých, označené čísly 1466 až 1468 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno,
v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn
souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
jsou Prachatice, Prachatice II, Nebahovská 1015, PSČ 383 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas,
aby emisní kurs 10 ks (deseti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs
akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splacen bude 16 300 000,Kč, slovy šestnáctmilionůtřistatisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního
kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich
jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného
akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s., včetně zvýšení základního kapitálu dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 504/2020/RK-98
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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 683 261 715,33 Kč, slovy Šestsetosmdesátřimilionůdvěstěšedesát
jednatisícsedmsetpatnáctkorunčeskýchtřicettřihaléřů, o celkovou částku 13 290 000,- Kč, slovy třináct
milionůdvěstědevadesáttisíckorunčeských, z toho:
1. o částku 11 490 000,- Kč,
2. o částku 1 800 000,- Kč, v rámci projektu „Zvýšení kyberbezpečnosti Nemocnice Strakonice, a.s.“, dle
Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK,
na částku 696 551 715,33 Kč, slovy šestsetdevadesátšestmilionůpětsetpadesátjednatisícsedmsetpatnáct
korun českých třicettři haléřů, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním
nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité
hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy deset milionů korun českých, označený číslem 621, 3 ks (tři kusy) akcií
o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 622 až
624, 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých,
označené čísly 625 až 626 a 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000,- Kč, slovy
desettisíc korun českých, označených čísly 627 až 635 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými,
znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je
podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
jsou Strakonice, Strakonice I, Radomyšlská 336, PSČ 386 01.
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Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., uděluje souhlas,
aby emisní kurs 15 ks (patnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs
akcií na účet č. 228689932/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceno bude
13 290 000,- Kč, slovy třináctmilionůdvěstědevadesáttisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis
nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí
jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je
roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem
jediného akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Tábor, a.s.
Usnesení č. 505/2020/RK-98
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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 629 054 000,- Kč, slovy šestsetdvacetdevětmilionůpadesátčtyřitisíc
korun českých, o částku 21 400 000,- Kč, slovy dvacetjednamilionůčtyřistatisíc korun českých, na částku
650 454 000,- Kč, slovy šestsetpadesátmilionůčtyřistapadesátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust.
§ 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení
základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 709 až 710, 1 ks
(jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označený číslem
711 a 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun
českých, označené čísly 712 až 715 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno,
v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn
souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
je Tábor, Kpt. Jaroše 2000/10, PSČ 390 03.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., uděluje souhlas,
aby emisní kurs 7 ks (sedmi kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs
akcií na účet č. 220707702/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceno bude
21 400 000,- Kč, slovy dvacetjednamilionůčtyřistatisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis
nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí
jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je
roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem
jediného akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2019, Finanční plán na rok 2020 a
Plán investic na rok 2020 obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení č. 506/2020/RK-98
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. schvaluje
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1. Výroční zprávu společnosti za rok 2019 včetně řádné účetní závěrky za rok 2019, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2020 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2020;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2019 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 4 návrhu
č. 447/RK/20;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2019 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2019, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2019.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2019, Finanční plán na rok 2020 a
Plán investic na rok 2020 obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení č. 507/2020/RK-98
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. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2019 včetně řádné účetní závěrky za rok 2019, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2020 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2020;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2019 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 4 návrhu
č. 448/RK/20;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2019 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2019, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2019.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2019, Finanční plán na rok 2020 a
Plán investic na rok 2020 obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení č. 508/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
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. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2019 včetně řádné účetní závěrky za rok 2019, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a
stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2020 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2020;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2019 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 4 návrhu
č. 449/RK/20;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2019 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2019, a to po seznámení se s těmito zprávami,
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2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2019.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2019, Finanční plán na rok 2020 a
Plán investic na rok 2020 obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 509/2020/RK-98
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. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2019 včetně řádné účetní závěrky za rok 2019, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2020 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2020;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2019 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 4 návrhu
č. 450/RK/20;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2019 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2019, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2019.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2019, Finanční plán na rok 2020 a
Plán investic na rok 2020 obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení č. 510/2020/RK-98
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. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2019 včetně řádné účetní závěrky za rok 2019, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2020 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2020;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2019 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 4 návrhu
č. 451/RK/20;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2019 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2019, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2019.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2019, Finanční plán na rok 2020 a
Plán investic na rok 2020 obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení č. 511/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
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:
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I. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2019 včetně řádné účetní závěrky za rok 2019, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a
stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2020 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2020;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2019 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 5 návrhu
č. 452/RK/20;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2019 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2019, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2019.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2019, Finanční plán na rok 20120 a
Plán investic na rok 2020 obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 512/2020/RK-98
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. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2019 včetně řádné účetní závěrky za rok 2019, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2020 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2020;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2019 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 5 návrhu
č. 453/RK/20;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2019 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2019, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2019.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2019, Finanční plán na rok 2020 a
Plán investic na rok 2020 obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení č. 513/2020/RK-98
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. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2019 včetně řádné účetní závěrky za rok 2019, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2020 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2020;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2019 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 4 návrhu
č. 454/RK/20;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2019 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2019, a to po seznámení se s těmito zprávami,
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2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2019.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2019, Finanční plán na rok 2020 a
Plán investic na rok 2020 obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.
Usnesení č. 514/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804,
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. schvaluje
1. Řádnou účetní závěrku za rok 2019,
2. Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2019,
3. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019,
4. Finanční plán na rok 2020 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
5. Plán investic na rok 2020;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2019 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 5 návrhu
č. 455/RK/20;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2019 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2019, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2019.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení č. 515/2020/RK-98
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:
bere na vědomí
1. zprávu o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877,
2. aktuální prohlášení členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
ohledně nezávislosti a odborné způsobilosti.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 516/2020/RK-98
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:
bere na vědomí
1. zprávu o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157,
2. aktuální prohlášení členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
ohledně nezávislosti a odborné způsobilosti.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Písek, a.s.
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Usnesení č. 517/2020/RK-98
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:
bere na vědomí
1. zprávu o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
2. aktuální prohlášení členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., ohledně
nezávislosti a odborné způsobilosti.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 518/2020/RK-98
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:
bere na vědomí
1. zprávu o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
2. aktuální prohlášení členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., ohledně
nezávislosti a odborné způsobilosti.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení č. 519/2020/RK-98
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:
bere na vědomí
1. zprávu o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
2. aktuální prohlášení členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., ohledně
nezávislosti a odborné způsobilosti.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., a
schválení odměn za rok 2019
Usnesení č. 520/2020/RK-98
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:
schvaluje
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s., za rok 2019 dle přílohy návrhu č. 461/RK/20.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., a schválení
odměn za rok 2019
Usnesení č. 521/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
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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
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s., za rok 2019 dle přílohy návrhu č. 462/RK/20.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., a schválení odměn
za rok 2019
Usnesení č. 522/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
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
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Dačice, a.s., za rok 2019 dle přílohy návrhu č. 463/RK/20.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., a
schválení odměn za rok 2019
Usnesení č. 523/2020/RK-98
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
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., za rok 2019 dle přílohy návrhu č. 464/RK/20.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., a schválení odměn za
rok 2019
Usnesení č. 524/2020/RK-98
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:
schvaluje
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Písek, a.s., za rok 2019 dle přílohy návrhu č. 465/RK/20.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., a schválení
odměn za rok 201
Usnesení č. 525/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
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

16
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Prachatice, a.s., za rok 2019 dle přílohy návrhu č. 466/RK/20.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., a schválení
odměn za rok 2019
Usnesení č. 526/2020/RK-98
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:
schvaluje
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Strakonice, a.s., za rok 2019 dle přílohy návrhu č. 467/RK/20.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., a schválení odměn za
rok 2019
Usnesení č. 527/2020/RK-98
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
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Tábor, a.s., za rok 2019 dle přílohy návrhu č. 468/RK/20.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Stanovení kritérií hmotné zainteresovanosti členů představenstev
jihočeských nemocnic pro rok 2020
Usnesení č. 528/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804,
Nemocnice České Budějovice, a.s., IČ 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149,
Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice
Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s.,
IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, 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. schvaluje
kritéria hmotné zainteresovanosti pro rok 2020 členům představenstev společností Nemocnice České
Budějovice, a.s., Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocnice Dačice, a.s., Nemocnice Jindřichův
Hradec, a.s., Nemocnice Písek, a.s., Nemocnice Prachatice, a.s., Nemocnice Strakonice, a.s., a Nemocnice
Tábor, a.s., tak, jak je uvedeno v příloze návrhu č. 570/RK/20;
II. ukládá
1. představenstvům obchodních společností Nemocnice České Budějovice, a.s., Nemocnice Český
Krumlov, a.s., Nemocnice Dačice, a.s., Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., Nemocnice Písek, a.s.,
Nemocnice Prachatice, a.s., Nemocnice Strakonice, a.s., a Nemocnice Tábor, a.s., předložit zakladateli
prostřednictvím společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., po uzavření roku 2020 zprávu o vyhodnocení
splnění stanovených kritérií za rok 2020,
2. představenstvu obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., předložit zakladateli zprávy podle
předchozího odstavce doplněné o komentář.
K bodu: Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského
kraje
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Usnesení č. 529/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
vydává
souhlas zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek a s přijetím nadačního příspěvku od Nadace
ČEZ příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IČO 48199931, na projekt
„Vybavení Letecké záchranné služby ZZS JčK“.
K bodu: Změna č. 1 plánu reprodukce majetku a odpisového plánu na rok 2020 Zdravotnické záchranné
služby Jihočeského kraje
Usnesení č. 530/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změnu č. 1 plánu reprodukce majetku na rok 2020 Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje,
IČO 48199931, dle přílohy č. 1 návrhu č. 588/RK/20,
2. změnu č. 1 odpisového plánu na rok 2020 Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje,
IČO 48199931, dle přílohy č. 3 návrhu č. 588/RK/20.
K bodu: Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu kraje – podpora odborné konference „Efektivní
nemocnice 2020“
Usnesení č. 531/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 30 000 Kč z rozpočtu Jihočeského kraje HEALTHCARE
INSTITUTE o.p.s., IČO 27003388, se sídlem Jižní 2256/5, 700 30 Ostrava, na 15. ročník odborné
konference „Efektivní nemocnice 2020“,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy návrhu č. 589/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.
T: 15. 07. 2020
K bodu: Individuální dotace v gesci odboru Kancelář hejtmanky
Usnesení č. 532/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
přijetí žádostí o poskytnutí individuálních dotací následujících subjektů:
1. Klub českých turistů Tábor, Fügnerova 822, 390 02 Tábor, IČO 00476854, ve výši 580 000,- Kč, v režimu
de minimis,
2. Nadace Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, IČO 26080320, ve výši
800 000,- Kč, v režimu de minimis,
3. Nadace Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, IČO 26080320, ve výši
1 350 000,- Kč, v režimu nezakládajícím veřejnou podporu;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu KHEJ a uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru v příloze
č. 1 návrhu č. 636/RK/20 s těmito subjekty:
a) Klub českých turistů Tábor, Fügnerova 822, 390 02 Tábor, IČO 00476854, ve výši 350 000,- Kč,
v režimu de minimis,
b) Nadace Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, IČO 26080320, ve výši
800 000,- Kč, v režimu de minimis,
c) Nadace Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, IČO 26080320, ve výši
1 350 000,- Kč, v režimu nezakládajícím veřejnou podporu;
2. Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 636/RK/20;
III. ukládá
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Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh v souladu s částí II. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Podpůrná opatření JK na obnovu cestovního ruchu na území JK
Usnesení č. 533/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. stávající stav realizace programové motivace pro zachování návštěvnosti a tvorba důvodu pro návštěvu
formou slevy na vstupném do krajem zřizovaných organizací v oblasti kultury,
2. návrh systému finanční motivace pro zvolení jižních Čech jako místo pro rodinnou dovolenou formou
slevy na ubytování v penzionech a hotelech na území Jihočeského kraje,
3. informace o činnosti pracovní skupiny pro přípravu a realizaci opatření na obnovu cestovního ruchu
II. schvaluje
1. Smlouvu o zastoupení a spolupráci dle přílohy č. 1 návrhu č. 648/RK/20 ,
2. Vzor Smlouvy o spolupráci a smlouvy o poskytnutí podpory malého rozsahu dle přílohy č. 2 návrhu č.
648/RK/20,
3. Metodický postup pro realizaci opatření finanční motivace pro zvolení jižních Čech jako místa pro
rodinnou dovolenou formou slevy na ubytování v penzionech a hotelech na území Jihočeského kraje dle
přílohy č. 3 návrhu č. 648/RK/20;
III. ukládá
Ing. Jaromíru Poláškovi, řediteli Jihočeské centrály cestovního ruchu, příspěvkové organizaci, IČO
72053127, realizaci opatření finanční motivace pro zvolení jižních Čech jako místa pro rodinnou dovolenou
formou slevy na ubytování v penzionech a hotelech na území Jihočeského kraje.
K bodu: Prezentace Jihočeského kraje na Velvyslanectví ČR ve Vídni dne 24. 9. 2020
Usnesení č. 534/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
neschvaluje
uspořádání prezentace Jihočeského kraje na Velvyslanectví ČR ve Vídni u příležitosti Svatováclavského
posvícení dne 24. září 2020.
K bodu: Poskytnutí daru ochranných prostředků fyzickým osobám (KZP II)
Usnesení č. 535/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
potřebu poskytnutí balíčků s ochrannými prostředky pacientským organizacím a dalším potřebným osobám
na území Jihočeského kraje;
II. schvaluje
poskytnutí věcného daru v počtu 500 kusů balíčků s ochrannými prostředky v průměrné ceně jednoho
balíčku 658,- Kč fyzickým osobám, které budou postupně distribuovány zejména prostřednictvím
tzv. pacientských organizací, přičemž celková cena poskytnutých darů činí 329 000,- Kč;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.
K bodu: Podnět k vydání územního opatření o stavební uzávěře - bytové domy Srubec
Usnesení č. 536/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o podaném podnětu k vydání územního opatření o stavební uzávěře z důvodu nečinnosti
Zastupitelstva obce Srubec;
II. rozhodla
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o nevydání územního opatření o stavební uzávěře na výstavbu bytových domů v obci Srubec;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, informovat podatele podnětu prostřednictvím OREG
o rozhodnutí rady kraje.
K bodu: Připojení se ke „Společné Výzvě Vládě ČR a Parlamentu ČR Svazu měst a obcí ČR, Sdružení
místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin za
podpory hejtmanů Pardubického kraje a Libereckého kraje - Zachraňme společně investice v obcích,
městech a regionech“
Usnesení č. 537/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
text „Společné Výzvy Vládě ČR a Parlamentu ČR - Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), Sdružení místních
samospráv ČR (SMS ČR) - Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) a Národní sítě Místních akčních
skupin (NS MAS) za podpory hejtmanů Pardubického kraje a Libereckého kraje - ZACHRAŇME SPOLEČNĚ
INVESTICE V OBCÍCH, MĚSTECH A REGIONECH“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 665/RK20;
II. souhlasí
s připojením Jihočeského kraje ke „Společné Výzvě Vládě ČR a Parlamentu ČR - Svazu měst a obcí ČR
(SMO ČR), Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) - Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) a
Národní sítě Místních akčních skupin (NS MAS) za podpory hejtmanů Pardubického kraje a Libereckého
kraje - ZACHRAŇME SPOLEČNĚ INVESTICE V OBCÍCH, MĚSTECH A REGIONECH“ dle přílohy č. 1
návrhu č. 665/RK20.
K bodu: Strategický plán rozvoje Smart region Jihočeského kraje pro období 2019-2023
Usnesení č. 538/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
dokument „Strategický plán rozvoje Smart regionu Jihočeského kraje pro období 2019-2023“ dle přílohy č. 1
návrhu č. 590/RK/20;
II. schvaluje
dokument „Strategický plán rozvoje Smart regionu Jihočeského kraje pro období 2019-2023“ dle přílohy č. 1
návrhu č. 590/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit naplňování a sledování Strategického plánu
rozvoje Smart region Jihočeského kraje.
K bodu: Krajská příloha RIS3 strategie Jihočeského kraje pro období 2021-2027 – aktualizace č.2
Usnesení č. 539/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
dokument „Krajská příloha RIS3 strategie Jihočeského kraje pro období 2021-2027 – aktualizace č.2“ dle
přílohy č. 1 návrhu č. 591/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje zastupitelstvu kraje schválit dokument „Krajská příloha RIS3 strategie Jihočeského kraje
pro období 2021-2027 – aktualizace č.2“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 591/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh k projednání zastupitelstvu
kraje.
T: 25.06.2020
K bodu: „Most ev. č. 143–012 a nový most na silnici III/14326 Nové Homole“ – vícepráce a méněpráce,
dodatek č.1
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Usnesení č. 540/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. vícepráce a méněpráce na akci „Most ev. č. 143–012 a nový most na silnici III/14326 Nové Homole“
uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a
přílohy č. 5 návrhu č. 625/RK/20,
2. prodloužení termínu dokončení díla o 5 kalendářních dnů, tj. z 217 na 222 kal. dnů;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 po započtení víceprací a méněprací ve výši 140 494,03 Kč bez DPH dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1 návrhu č. 625/RK/20,
2. prodloužení termínu dokončení díla o 5 kalendářních dnů, tj. z 217 na 222 kal. dnů,
3. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy mezi JK a firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 150 00
Praha 5, IČO 608 38 744, ve znění přílohy č. 5 návrhu č. 625/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
STRABAG a.s. hejtmance kraje k podpisu.
T: 8.6.2020
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „HW a SW podpora infrastruktury“
Usnesení č. 541/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1–2 k návrhu č. 602/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem
„HW a SW podpora infrastruktury“ 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 „HW a SW podpora infrastruktury“:
název společnosti: S&T CZ s. r. o.
se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
IČO: 44846029
za cenu nejvýše přípustnou 6 426 731,00 Kč bez DPH, 7 776 344,51 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 220/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „HW a SW podpora infrastruktury“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – 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. 542/2020/RK-98
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. 620/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti 741, Písek
a Zateplení budovy B Domova mládeže v Písku“ 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 „Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti
741, Písek a Zateplení budovy B Domova mládeže v Písku“:
název společnosti: KOČÍ a.s.
se sídlem: K Lipám 132, 39701 Písek
IČO: 46683046
za cenu nejvýše přípustnou 8 897 986,00 Kč bez DPH, 10 766 563,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
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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 „Snížení energetické náročnosti na objektu Na Spravedlnosti 741, Písek a
Zateplení budovy B Domova mládeže v Písku“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava silnice III/14324 Jankov a Holašovice“
Usnesení č. 543/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č.645/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Oprava silnice III/14324 Jankov a Holašovice“ 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 „Oprava silnice III/14324 Jankov a Holašovice“:
název společnosti: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO:
45274924
za cenu nejvýše přípustnou 3 836 539,93 Kč bez DPH, 4 642 213,32 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 „Oprava silnice III/14324 Jankov a Holašovice“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty“
Usnesení č. 544/2020/RK-98
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. 647/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/122, úprava
průtahu Senožaty“, 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 „Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty“:
název společnosti:
DAICH spol. s r.o.
se sídlem:
Železná 366, 390 02 Tábor
IČO:
42407559
za cenu nejvýše přípustnou 13 000 000,00 Kč bez DPH, 15 730 000,00 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 „Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 14531-1 přes potok u Husince“
Usnesení č. 545/2020/RK-98
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.651/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 14531-1
přes potok u Husince“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 14531-1 přes potok u Husince“:
název společnosti:
STRABAG a.s.
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se sídlem:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:
60838744
za cenu nejvýše přípustnou 8 134 542,31 Kč bez DPH, 9 842 796,20 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Most ev. č. 14531-1 přes potok u Husince“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1446-3 přes Nakvasovický potok u
Bušanovic“
Usnesení č. 546/2020/RK-98
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.656/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 1446-3
přes Nakvasovický potok u Bušanovic“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 1446-3 přes Nakvasovický potok u Bušanovic“:
název společnosti:
STRABAG a.s.
se sídlem:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:
60838744
za cenu nejvýše přípustnou 5 374 617,95 Kč bez DPH, 6 503 287,72 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Most ev. č. 1446-3 přes Nakvasovický potok
u Bušanovic“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice“
Usnesení č. 547/2020/RK-98
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.662/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 12219-3
přes potok v obci Bohunice“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice“:
název společnosti:
STRABAG a.s.
se sídlem:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:
60838744
za cenu nejvýše přípustnou 7 931 184,86 Kč bez DPH, 9 596 733,68 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Most ev. č. 12219-3 přes potok v obci Bohunice“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Úprava silnic III/1228 a III/13711 ve Stádlci“
Usnesení č. 548/2020/RK-98
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.664/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Úprava silnic III/1228
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a III/13711 ve Stádlci“, 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 „Úprava silnic III/1228 a III/13711 ve Stádlci“:
název společnosti:
ROBSTAV k.s.
se sídlem:
Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO:
27430774
za cenu nejvýše přípustnou 11 165 529,06 Kč bez DPH, 13 510 290,16 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 „Úprava silnic III/1228 a III/13711 ve Stádlci“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Kvalitní podmínky pro výuku řemeslných oborů“ (SOU
Lišov)
Usnesení č. 549/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 – 2 k návrhu č. 618/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem
Kvalitní podmínky pro výuku řemeslných oborů 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 na veřejnou zakázku Kvalitní podmínky pro výuku řemeslných oborů dle
odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě na základě § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., neboť není
žádný účastník zadávacího řízení;
III. ukládá
Mgr. Marii Benedové, ředitelce Středního odborného učiliště, Lišov, tř. 5. května 3, IČO 75050111, zajistit
všechny potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky Kvalitní podmínky pro
výuku řemeslných oborů.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“
Usnesení č. 550/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, zprávu o hodnocení a protokol o posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1–3 k návrhu č. 686/RK/20 na plnění veřejné zakázky
s názvem „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“ 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 „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“ pro část A:
název společnosti: Přerost a Švorc – auto, s.r.o.
se sídlem: Veleslavínská 48/39, 16200 Praha, Česká republika
IČO: 63073188
za cenu nejvýše přípustnou 4 627 537,12 Kč bez DPH, 5 599 320,00 Kč vč. DPH,
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“ pro část B:
název společnosti: AUTO ŠEVČÍK cz, spol. s r.o.
se sídlem: Vinařického 961, 38901 Vodňany
IČO: 48207322
za cenu nejvýše přípustnou 741 024,00 Kč bez DPH, 896 640.00 Kč vč. DPH,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“ pro část C:
název společnosti: FD servis Praha, s r.o.
se sídlem: Verdiho 577/17, 14900 Praha
IČO: 25710427
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za cenu nejvýše přípustnou 2 395 690,00 Kč bez DPH, 2 898 784,90 Kč vč. DPH;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvu pro všechny části s dodavateli podle části II. usnesení,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Kvalitní podmínky pro výuku řemeslných oborů“ (SOU Lišov)
Usnesení č. 551/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 619/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. 619/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 „VDZ v provedení plast na silnicích II. a III. tř. v Jihočeském kraji“
Usnesení č. 552/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.644/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 „VDZ v provedení plast na silnicích II. a III. tř. v Jihočeském kraji“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „VDZ v provedení plast na silnicích II. a III. tř. v Jihočeském kraji“ pověřenou
posouzením a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, náměstek PÚ
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
c) Petr Brom, SÚS JčK, závod ČB, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod ČB, provozní náměstek
d) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
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Ing. Michaela Moučková, SÚS JčK, ref. odd. VZ
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Adaptace půdního prostoru na učebnu“ (Gymnázium, České
Budějovice, Jírovcova 8)
Usnesení č. 553/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 396/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 „Adaptace půdního prostoru na učebnu“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Gymnázia, České Budějovice, Jírovcova 8, IČO 60076101, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi na výběr dodavatele „Adaptace půdního prostoru na učebnu“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 396/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
3) Mgr. Pavel Kavřík, ředitel školy
Mgr. Lenka Kudrličková, zástupkyně ředitele
4) Petra Kroupová, hospodářka školy
Hana Zasadilová, sekretářka
5) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení školství OŠMT KÚ
6) Ing. Vladimír Hruška, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Mgr. Pavlu Kavříkovi, řediteli Gymnázia, České Budějovice, Jírovcova 8, zajistit provedení zadávacího
řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy garáže, Oprava fasády na hlavní budově školy
- východní část“ (MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice)
Usnesení č. 554/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 281/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy garáže,
Oprava fasády na hlavní budově školy – východní část“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Strakonice, Plánkova 430, IČO
63289920, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na
výběr dodavatele „Stavební úpravy garáže, Oprava fasády na hlavní budově školy – východní část“ v tomto
složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Martina Košťálová, ředitelka školy
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Jana Čejková, ekonomka školy
3) Mgr. Helena Mašková, zástupce ředitele
Mgr. Marie Vanišová, učitelka
4) Mgr. Lenka Fučíková, referent OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, vedoucí oddělení OŠMT KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ,
2. Mgr. Martině Košťálové, ředitelce Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Strakonice, Plánkova
430, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „IT Technologie“
Usnesení č. 555/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, a ustanovení komise podle návrhu č. 629/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 „IT Technologie“;
III. ukládá
z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi:
1. pro otevírání obálek s nabídkami na akci „IT Technologie“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č.
2 k návrhu č. 629/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 „IT Technologie“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu
č. 629/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
Marek Oktábec, ZZS JčK
4) Bc. Jan Pitálek, ZZS JčK
Václav Klečka, 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 „Hala na sůl na středisku Újezd u Vodňan“
Usnesení č. 556/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.637/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 „Hala na sůl na středisku Újezd u Vodňan“,
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Hala na sůl na středisku Újezd u Vodňan“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, náměstek PÚ
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
c) Otakar Zich, SÚS JčK, inspektor silniční sítě
Ing. Andrea Sáčková, SÚS JčK, technický pracovník PÚ
d) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
Ing. Michaela Moučková, SÚS JčK, ref. odd. VZ
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Velkoplošné výspravy asfaltových vozovek v Jihočeském kraji“
Usnesení č. 557/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.638/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 „Velkoplošné výspravy asfaltových vozovek v Jihočeském kraji“,
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr zhotovitele „Velkoplošné výspravy asfaltových vozovek v Jihočeském kraji“ pověřenou
posouzením a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, náměstek PÚ
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
c) Petr Brom, SÚS JčK, závod ČB, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod ČB, provozní náměstek
d) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
Ing. Michaela Moučková, SÚS JčK, ref. odd. VZ
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice II/105 Hluboká nad Vltavou, okružní
křižovatka“
Usnesení č. 558/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
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I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.639/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Rekonstrukce silnice II/105 Hluboká nad Vltavou, okružní křižovatka“,
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce silnice II/105 Hluboká nad Vltavou, okružní křižovatka“ 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. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Martin Šulista, SÚS JčK, investiční technik
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
5) Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
Šárka Šulistová Hošková, DiS., SÚS JčK, investiční technik
6) Ing. Petr Smrčka, Město Hluboká nad Vltavou, vedoucí stav. odboru a SÚ
Jan Piskač, Město Hluboká nad Vltavou, tajemník,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - schválení dotací s financováním z projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená
úsporám
Usnesení č. 559/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. využití finančních prostředků z projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ ve
výši 119 739 182,- Kč pro financovaní žádostí podaných v rámci dotačního programu „Snížení emisí
z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
2. poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, v celkové výši 119 687 324,80 Kč,
s financováním z projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám, dle přílohy
č. 1 k návrhu č. 560/RK/20,
3. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k návrhu
č. 560/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 29. 12. 2023
K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - schválení dotací, IX. část
Usnesení č. 560/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, v celkové výši 565 000,- Kč dle přílohy
č. 1 k návrhu č. 605/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného
usnesením rady kraje č. 954/2019/RK-74 ze dne 15. 8. 2019;
II. neschvaluje
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poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 605/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 29. 12. 2023
K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení č. 561/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Ilony Haškové o změnu zdroje tepla v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 558/RK/20,
2. žádost Zdeňky Peckové, žádost Pavla Semotána, žádost Radka Švece, žádost Libora Šádka a žádost
Miloše Vlacha o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu
č. 558/RK/20;
II. schvaluje
1. Iloně Haškové, 378 32 Číměř, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu Jihočeského
kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva,
z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání na kotel na tuhá paliva – výhradně
biomasa – ruční přikládání a poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, v maximální výši
100 000,- Kč,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4303/2020 ze dne 17. 2. 2020, kterým se mění nový
zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání na kotel na tuhá paliva –
výhradně biomasa – ruční přikládání a snižuje se maximální výše dotace na 100 000,- Kč, dle přílohy č. 2
k návrhu č. 558/RK/20,
3. Zdeňce Peckové, 379 01 Třeboň, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 11. 2020,
4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4284/2020 ze dne 17. 2. 2020 dle přílohy č. 3
k návrhu č. 558/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 11. 2020,
5. Pavlu Semotánovi, 378 21 Pleše, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 31. 10. 2020,
6. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4281/2020 ze dne 17. 2. 2020 dle přílohy č. 4
k návrhu č. 558/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 10. 2020,
7. Radku Švecovi, 377 01 Hatín, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 12. 2020,
8. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4118/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy č. 5
k návrhu č. 558/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 12. 2020,
9. Liboru Šádkovi, 377 01 Jindřichův Hradec, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 12. 2020,
10. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
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v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4122/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy č. 6
k návrhu č. 558/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 12. 2020,
11. Miloši Vlachovi, 392 01 Soběslav, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 12. 2020,
12. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4298/2020 ze dne 17. 2. 2020 dle přílohy č. 7
k návrhu č. 558/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 12. 2020;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 8. 2020
K bodu: Realizace projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“, jeho
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 562/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“ (žadatel: Jihočeský kraj)
a podání žádosti o podporu do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s celkovými způsobilými
výdaji 57 000 000,- Kč,
2. kofinancování projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“ Jihočeským krajem
ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 850 000,- Kč, s podmínkou přidělení dotace
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu
dle přílohy č. 1 k návrhu č. 649/RK/20,
3. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II“
z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 3 420 000,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k návrhu
č. 649/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členovi rady kraje, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: nejbližší termín zasedání zastupitelstva
K bodu: Smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě
Usnesení č. 563/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o návrhu Smlouvy o užití státního mapového díla v digitální formě a Žádosti č. 468674;
II. schvaluje
uzavření Smlouvy o užití státního mapového díla v digitální formě dle přílohy č. 1 a Žádost č. 468674 dle
přílohy č. 2 návrhu č. 612/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
K bodu: Informační systém „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“ - žádost o výjimku
dle ustanovení čl. 9 odst. 6 směrnice SM/18/RK
Usnesení č. 564/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o doporučení zajistit technologický upgrade a technickou a servisní podporu pro informační systém
NÚAP prostřednictvím uzavření smlouvy na technologický upgrade a smlouvy na technickou a servisní
podporu se stávajícím dodavatelem informačního systému NÚAP dle důvodové zprávy návrhu č. 621/RK/20;
II. souhlasí
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s využitím výjimky dle ustanovení čl. 9 odst. 6 směrnice SM/18/RK pro zajištění technologického upgrade
a zajištění technické a servisní podpory na 1 rok pro stávající systém NÚAP;
III. zmocňuje
Mgr. Bc. Antonína Kráka, uvolněného člena Rady Jihočeského kraje, a JUDr. Josefa Knota, MBA,
1. náměstka hejtmanky Jihočeského kraje, k uplatnění výjimky z rozsahu dodavatelů dle ustanovení
čl. 9 odst. 6 směrnice SM/18/RK v případě uzavření smluv na zajištění technologického upgrade a technické
a servisní podpory pro informační systém NÚAP po dobu 1 roku bezprostředně následující po uplynutí doby
platnosti stávající smlouvy na zajištění technické a servisní podpory;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.
K bodu: Vyjádření zájmu o spolupráci v roli externího aplikačního experta v rámci projektu TAČR
Usnesení č. 565/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
vyjádření zájmu o spolupráci v roli externího aplikačního garanta v rámci připravovaného projektu
Technologické agentury ČR dle přílohy návrhu č. 658/RK/2020;
II. schvaluje
vyjádření zájmu o spolupráci v roli externího aplikačního garanta v rámci připravovaného projektu
Technologické agentury ČR dle přílohy návrhu č. 658/RK/2020 ve formě prohlášení o záměru (Letter of
Intent);
III. ukládá
JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
T: 11/2020
K bodu: Vzorová smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 OP PMP
Usnesení č. 566/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
vzor Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010 dle přílohy č. 1 návrhu č.
539/RK/20.
K bodu: Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 567/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného finančního vztahu ke zřizované organizaci pro:
1.1.Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13, IČO 60076062 ve výši 2 100 000 Kč,
1.2. Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10, IČO 42409152 ve výši 2 000 000 Kč,
1.3. Střední průmyslovou školu stavební, České Budějovice, Resslova 2, IČO 60076089, ve výši
2 000 000 Kč,
1.4. Obchodní akademii, České Budějovice, Husova 1, IČO 60076046, ve výši 1 500 000 Kč;
2. změnu účelu použití příspěvku z Fondu rozvoje školství schváleného jako závazný finanční vztah
ke zřizované organizaci pro:
2.1. Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, IČO 60816899,
ve výši 600 000 Kč,
2.2. Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, ve výši
10 512 472,80 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 608/RK/20.
K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 568/2020/RK-98
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Rada Jihočeského kraje
Schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Gymnázium Vítězslava Nováka,
Jindřichův Hradec, Husova 333, IČO 60816757, ve výši 500 000 Kč, v souladu s důvodovou zprávou návrhu
č. 609/RK/20.
K bodu: Změna projektu IROP (MŠ pro zrakově postižené, ČB) – variantní řešení vzduchotechniky
Usnesení č. 569/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
předložený návrh „Změna projektu IROP (MŠ pro zrakově postižené, ČB) – variantní řešení
vzduchotechniky“;
II. souhlasí
s variantním řešením č. 2 dle důvodové zprávy návrhu č. 709/RK/20.
K bodu: Rozhodnutí jediného společníka – Organizační řád společnosti JIKORD s.r.o.
Usnesení č. 570/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, v souladu s ustanovením
§ 59 ods. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
Organizační řád společnosti JIKORD s.r.o. platný a účinný od 1. 7. 2020, který je uveden v příloze návrh
č. 660/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Bc. Janu Alešovi, DiS., jednateli společnosti JIKORD s.r.o., zajistit v rámci společnosti uplatňování
tohoto řádu.
T: 1. 7. 2020
K bodu: Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje
veřejnou linkovou dopravou
Usnesení č. 571/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. znění dodatku č. 49 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. 1 návrhu č. 663/RK/20,
2. znění dodatku č. 32 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. 2 návrhu č. 663/RK/20,
3. znění dodatku č. 32 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. 3 návrhu č. 663/RK/20,
4. znění dodatku č. 38 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. 4 návrhu č. 663/RK/20;
II. bere na vědomí
průběžnou informaci o vývoji předpokládané prokazatelné ztráty na rok 2020, finanční závazky pro rok 2020
uvedené v příloze č. 6 návrhu č. 663/RK/20;
III. 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: 12. 6. 2020
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K bodu: Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k
zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, a.s.
Usnesení č. 572/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje:
1. schválit dodatek č. 2 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce s dopravcem
České dráhy, a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 641/RK/20,
2. schválit dodatek č. 1 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce - trať 202
s dopravcem České dráhy, a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 641/RK/20;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit dodatky smluv uvedené v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Veřejnoprávní smlouva o spolupráci a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném
zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Plzeňským krajem – objednávka Jihočeského kraje
Usnesení č. 573/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
závěry jednání koordinátorů dopravy Plzeňského a Jihočeského kraje (společností POVED s.r.o. a JIKORD
s.r.o.) ze dne 20. 2. 2020 týkající se přeshraniční spolupráce obou krajů v oblasti dopravy a jejich
integrovaných dopravních systémů, uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 654/RK/20;
II. schvaluje
objednávku Jihočeského kraje pro období jízdních řádů 2019/2020 (období 14. 6. – 12. 12. 2020), kterou
vymezuje rozsah linek a spojů ve veřejné linkové dopravě po území Jihočeského kraje zajištěné Plzeňským
krajem a dopravci Plzeňského kraje dle „Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci a o podmínkách úhrady
finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Plzeňským krajem“
č. SON/ODSH/271/18 a 0034/2019, v rozsahu přílohy č. 2 návrhu č. 654/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje objednávku
uvedenou v části II. usnesení.
T: 12. 6. 2020
K bodu: Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje –
aktualizace 2020
Usnesení č. 574/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území
Jihočeského kraje – aktualizace 2020, uvedený v příloze návrhu č. 614/RK/20;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členovi rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje Program investiční výstavby a oprav
na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2020, uvedený v příloze návrhu
č. 614/RK/20 k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje (mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2020
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Usnesení č. 575/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) – aktualizace 2020, uvedený v příloze návrhu
č. 632/RK/20;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje Program investiční výstavby a oprav na
silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) – aktualizace
2020, uvedený v příloze návrhu č. 632/RK/20 k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci
Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2020
Usnesení č. 576/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2020, uvedený v příloze návrhu
č. 615/RK/20;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členovi rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje Program opatření na silnicích II. a III.
třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu –
aktualizace 2020, uvedený v příloze návrhu č. 615/RK/20 k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Individuální dotace – žádost obce Čkyně
Usnesení č. 577/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost obce Čkyně o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje na
zajištění akce „Přechod pro chodce na p. č. 1126/1 v obci Čkyně“ uvedenou v příloze návrhu č. 633/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje neschválit usnesení o poskytnutí investiční dotace obci Čkyně, IČO 00250384, ve výši
420 000 Kč na částečnou úhradu zajištění akce „Přechod pro chodce na p. č. 1126/1 v obci Čkyně“;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit žádost obce Čkyně o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje na zajištění akce „Přechod pro chodce na p. č. 1126/1 v obci
Čkyně“ uvedenou v příloze návrhu č. 633/RK/20 k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2019
Usnesení č. 578/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
s účetní závěrkou Jihočeského kraje za rok 2019 sestavenou k 31. 12. 2019 dle příloh návrhu č. 606/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Jihočeského kraje za rok 2019;
III. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit účetní závěrku Jihočeského kraje za rok 2019
k projednání zastupitelstvu kraje na jednání 25. 6. 2020.

K bodu: Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2019
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Usnesení č. 579/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
s návrhem Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2019 podle příloh návrhu č. 616/RK/20;
II. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zveřejnit radou kraje odsouhlasený návrh
závěrečného účtu v souladu se zákonnou povinností kraje pro uplatnění připomínek občanů,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh Závěrečného účtu Jihočeského kraje
za rok 2019 k projednání zastupitelstvu kraje na jednání dne 25. 6. 2020;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2019 s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje:
I. schvaluje
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2019 podle příloh č. 1 až č. 8 návrhu č. 175/ZK/20 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku
hospodaření kraje k 31. 12. 2019 v objemu +3 529 977 897,03 Kč,
2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2019 v objemu
521 134 605,46 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje;
II. bere na vědomí
obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2019 dle přílohy č. 9 návrhu
č. 175/ZK/20.
K bodu: Rozpočtové změny 11/20
Usnesení č. 580/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 166/R – 181/R,
2. návrh rozpočtových opatření č. 164/Z – 165/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 164/Z – 165/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 166/R – 181/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtová opatření č. 164/Z – 165/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Smlouva o převodu akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Usnesení č. 581/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. dosavadní vývoj jednání mezi Jihočeským krajem a statutárním městem České Budějovice ohledně
úplatného převodu akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s., IČO 260 93 545, se sídlem
U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice,
2. znalecký posudek zpracovaný společností Grant Thornton Valuations a. s., se sídlem Jindřišská 937/16,
110 00 Praha 1, IČO 63079798, č. 3457-49/2020 ke dni ocenění 31. 12. 2019 dle přílohy č. 1 návrhu
č. 737/RK/20;
II. doporučuje
1. zastupitelstvu kraje vyhradit si rozhodnutí o uzavření smlouvy o úplatném převodu akcií mezi statutárním
městem České Budějovice a Jihočeským krajem,
2. zastupitelstvu kraje koupit 10 kusů akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s., IČO
260 93 545, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, o jmenovité hodnotě
100 000,- Kč, tedy celkem 1 000 000,- Kč, vlastněné statutárním městem České Budějovice za polovinu
účetní hodnoty společnosti dle účetní závěrky učiněné ke dni 31. 12. 2019, tj. za cenu 6 496 500,- Kč,
3. schválit smlouvu o úplatném převodu akcií dle přílohy č. 2 návrhu č. 737/RK/20;
III. ukládá
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Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh dle bodu II.
tohoto usnesení.
K bodu: Souhlas s odstraněním staveb v areálu statku Měšice
Usnesení č. 582/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
odstranění zemědělských staveb bez čp/če, které jsou součástí pozemků parcel KN č. 323, 328/2, 328/3,
stavby bez čp/če na pozemku parcele č. 328/4 nezapsané v KN, jímky a zpevněných ploch s těmito
stavbami souvisejících na pozemcích parcelách KN č. 322 a 328/1 v k. ú. Měšice u Tábora, svěřených
k hospodaření Vyšší odborné škole Střední zemědělské škole, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788,
IČO 60064781,
2. uložit
a) Ing. Blaženě Hořejší, ředitelce Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí
T. G. Masaryka 788, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení,
b) JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek po realizaci části I. 1. usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce nemovité věci v PP „Blatná“
Usnesení č. 583/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovité věci č. SV/OHMS/098/16 v evropsky významné lokalitě
a přírodní památce „Blatná“ dle přílohy č. 1, návrhu č. 631/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: Návrh termínů jednání rady a zastupitelstva kraje v části II. pololetí 2020
Usnesení č. 584/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
pro období červenec až září 2020
1. plánované termíny schůzí rady kraje
9. 7.
30. 7.
20. 8.
27. 8.
3. 9. 2020;
2. termín zasedání zastupitelstva kraje: 10. 9. 2020;
II. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh termínu zasedání zastupitelstva kraje zastupitelstvu
k projednání.
T: 25. 6. 2020
K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 585/2020/RK-98
Rada Jihočeského kraje
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I. bere na vědomí
1. informaci o neuskutečněných akcích a vrácení finančních prostředků poskytnutých v rámci individuální
dotace do rozpočtu Jihočeského kraje dle přílohy č. 1 návrhu č. 607/RK/20,
2. předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy č. 2 návrhu
č. 607/RK/20;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 607/RK/20:
a) ve výši 20 000,- Kč příjemci: Levicové kluby žen, z.s., Politických vězňů 1531/9, 110 00 Praha,
IČO 70104468, na zajištění akce: „Publikace - Ten májový čas 1945“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 návrhu č. 607/RK/20,
b) ve výši 18 000,- Kč příjemci: 1. Dýmkařský klub královského města Českých Budějovic, spolek,
Vodňanská 1027/5, 370 11 České Budějovice, IČO 68521448, na zajištění akce: „28. Mistrovství České
republiky, 20. Klání zemí Koruny české a 20. Kouření pod Černou věží“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 návrhu č. 607/RK/20;
2. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 607/RK/20 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
a) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova tř.
1837/20, 370 01 České Budějovice, IČO 00425851, na zajištění akce: „Studentské krvebraní 2020“,
b) ve výši 5 000,- Kč příjemci: KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice, IČO 28553268, na
zajištění akce: „Vzpomínka pro lidskost 2020“,
c) ve výši 9 500,- Kč příjemci: Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391,
397 01 Písek na zajištění akce: „Výtvarný projekt - Cesta do školy“,
d) ve výši 3 000,- Kč příjemci: 1. ETALON, z.s., Pražská 155, 397 01 Písek, IČO 04624025, na zajištění
akce: „Pomník vojenským pilotům“;
3. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/KHEJ/058/20 s příjemcem:
Českobudějovický automotoklub v ÚAMK, Lidická tř. 1123/226, 370 07 České Budějovice, IČO 65010469,
na zajištění akce: „50. ročník Veteran Rallye Křivonoska“ dle přílohy č. 5 návrhu č. 607/RK/20;
4. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/KHEJ/006/20 s příjemcem:
Nadační fond jihočeských olympioniků, nám. Přemysla Otakara II. č. 118/33, 370 21 České Budějovice,
IČO 28073924 dle přílohy č. 6 návrhu č. 607/RK/20;
5. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/KHEJ/026/20 s příjemcem:
Ladislav Tomeš, Za Sady 266, 398 01 Mirotice, IČO 70663343 dle přílohy č. 7 návrhu č. 607/RK/20;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 10 000,- Kč příjemci: Jihočeská fotbalová, o.s., Lidická tř. 1283/229, 370 07 České
Budějovice, IČO 22767754, na zajištění akce: „Letní kemp Jihočeského fotbalu“;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci
části II. usnesení,
2. Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh podle části III. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 25. 6. 2020

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

……………………………………
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