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 101. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 30. 7. 2020
Program:
1. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Prachatice, a.s.
Usnesení 763/2020/RK-101
2. „Most ev.č. 1721 - 2 Katovice Liboč“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení 764/2020/RK-101
3. Domanín - optimalizace uličního profilu - méněpráce a vícepráce, prodloužení doby plnění - Dodatek č.1
Přerušeno
4. Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - harmonogram
Usnesení 765/2020/RK-101
5. „Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 766/2020/RK-101
6. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Propustek na silnici III/15428 za obcí Jílovice“
Usnesení 767/2020/RK-101
7. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Propustek na silnici III/1411 Temelín - Všemyslice“
Usnesení 768/2020/RK-101
8. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Velkoplošné výspravy asfaltových vozovek v Jihočeském
kraji“
Usnesení 769/2020/RK-101
9. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Hala na sůl na středisku Újezd u Vodňan“
Usnesení 770/2020/RK-101
10. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „EPS SOŠ SE Velešín - I. etapa - Ústředna EPS a Systém
generálního klíče“
Usnesení 771/2020/RK-101
11. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Opěrná zeď III/00435 Výškovice“
Usnesení 772/2020/RK-101
12. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „VDZ v provedení plast na silnicích II. a III. tř. v Jihočeském
kraji“
Usnesení 773/2020/RK-101
13. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice II/105 Hluboká nad Vltavou, okružní
křižovatka“
Usnesení 774/2020/RK-101
14. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výstavba 2 ks silničních meteostanic na silnicích II. třídy v
okrese České Budějovice“
Usnesení 775/2020/RK-101
15. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy ZZS JčK, Písek“ –
ZZS JČK
Usnesení 776/2020/RK-101
16. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor
– objekt Martina Koláře“
Usnesení 777/2020/RK-101
17. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Základní umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy stropu
a krovu“
Usnesení 778/2020/RK-101
18. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Základní umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy stropu a
krovu“
Usnesení 779/2020/RK-101
19. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FVE
včetně stavebních úprav pro snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad Lužnicí“
Usnesení neschváleno
20. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Provozní podpora IT systémů ZZS JčK“
Usnesení 780/2020/RK-101
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21. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka IAM a souvisejících služeb, poskytování servisních služeb
IAM a implementace softwaru“
Usnesení 781/2020/RK-101
22. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy a modernizace stávajícího gastroprovozu Střední
školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 na adrese Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5“
Usnesení 782/2020/RK-101
23. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy výukových prostor gastrostudia, Písek“ (SOŠ a SOU
Písek)
Usnesení neschváleno
24. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu
dílen“ (SOŠ a SOU Písek)
Usnesení 783/2020/RK-101
25. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Dobevský“ (KŠH České
Budějovice)
Usnesení 784/2020/RK-101
26. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 14517-2 přes potok Spůlka-Mlýny“
Usnesení 785/2020/RK-101
27. „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající
budovy knihovny“ - vícepráce a méněpráce - dodatek smlouvy č. 3
Usnesení 786/2020/RK-101
28. Zajištění technické a servisní podpory pro „Centrální evidenční systém sbírek muzejní povahy
Jihočeského kraje“ - žádost o výjimku dle ustanovení čl. 9 odst. 6 směrnice SM/18/RK
Usnesení 787/2020/RK-101
29. Smlouva o centralizovaném zadávání
Usnesení 788/2020/RK-101
30. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - schválení zásobníku žádostí
Usnesení 789/2020/RK-101
31. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 790/2020/RK-101
32. Finanční prostředky pro příspěvkové organizace v oblasti kultury
Usnesení 791/2020/RK-101
33. Poskytnutí peněžitého daru zoologickým zahradám s udělenou licencí na území Jihočeského kraje
Usnesení 792/2020/RK-101
34. Změna v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu
Usnesení 793/2020/RK-101
35. Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021 - II
Usnesení 794/2020/RK-101
36. CEV Dřípatka – změny v rejstříku škol a převod části zaměstnavatele
Usnesení 795/2020/RK-101
37. Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení 796/2020/RK-101
38. Příspěvky z FRŠ a převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 797/2020/RK-101
39. Složení školské rady na nové funkční období
Usnesení 798/2020/RK-101
40. Nabytí peněžního daru
Usnesení 799/2020/RK-101
41. Stanoviska k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb – I. pololetí 2020
Usnesení 800/2020/RK-101
42. Žádost Jihočeského kraje o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního řízení Ministerstva
zdravotnictví ČR pro rok 2020
Usnesení 801/2020/RK-101
43. Změna Plánu pořízení investic a oprav na rok 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským
krajem v sociální oblasti
Usnesení 802/2020/RK-101
44. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 803/2020/RK-101
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45. Rozhodnutí jediného společníka - výběrové řízení - Demonstrační projekt RegiaMobil - část 1 - zimní
autobusová linka
Usnesení 804/2020/RK-101
46. Realizace protihlukových opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Usnesení 805/2020/RK-101
47. Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 - silnice, mosty aktualizace č. 1
Usnesení 806/2020/RK-101
48. Rozpočtové změny 15/20
Usnesení 807/2020/RK-101
49. Přijetí daru od Nadace J&T v souvislosti s epidemií Covid-19
Usnesení 808/2020/RK-101
50. Prodloužení pronájmu nemovitostí Letiště České Budějovice - dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu, správě a
provozování letiště České Budějovice
Usnesení 809/2020/RK-101
51. Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Staré Hodějovice
Usnesení 810/2020/RK-101
52. Výpůjčka movitého majetku Nemocnici Jindřichův Hradec, a. s.
Usnesení 811/2020/RK-101
53. Souhlas s realizací projektu „Rekonstrukce víceúčelového hřiště COP“
Usnesení 812/2020/RK-101
54. Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č. SSB/OHMS/105/20
Usnesení 813/2020/RK-101
55. Věcné břemeno pro Jihočeský kraj v k. ú. Staré Hodějovice
Usnesení 814/2020/RK-101
56. Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Měšice u Tábora
Usnesení 815/2020/RK-101
57. Věcné břemeno pro Jihočeský kraj v k. ú. České Budějovice 2 - vodovodní přípojka
Usnesení 816/2020/RK-101
58. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 817/2020/RK-101

*****
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení č. 763/2020/RK-101
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:
I.
volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., navrženého zástupce kraje
Mgr. Miroslava Grose, s účinností ke dni 2. 1. 2021;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., ve znění
přílohy návrhu č. 865/RK/20;
III. ukládá
Ing. Michalu Čarvašovi, MBA, předsedovi představenstva, uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce
člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., dle části II. usnesení.
T: 31. 12. 2020
K bodu: „Most ev.č. 1721 - 2 Katovice Liboč“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení č. 764/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Most ev.č. 1721 – 2 Katovice Liboč“ uvedené ve změnovém listu č. 1,
včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 4 návrhu č. 711/RK/20;
II. schvaluje
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1. změnový list č. 1 po započtení víceprací a méněprací ve výši mínus 96 656,68 Kč bez DPH dle důvodové
zprávy a příloh 1 – 4 návrhu č. 711/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO 46678468, ve znění přílohy č. 4
k návrhu č. 711/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
HOCHTIEF CZ a.s. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
K bodu: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - harmonogram
Usnesení č. 765/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace o předpokládaném harmonogramu realizace akcí v rámci projektu „Oprava a modernizace
komunikací SFDI 2020“;
II. schvaluje
1. zahájení realizace akce „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ – část C okres Jindřichův Hradec
do výše předpokládaného kofinancování projektu;
2. zahájení realizace zbývajících akcí po vydání „Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MD ČR“ před vlastním
podpisem smlouvy mezi JčK a SFDI;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu zajistit realizaci projektu dle důvodové zprávy.
K bodu: „Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy
č. 1
Usnesení č. 766/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny“ uvedené
ve změnovém listu č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 874/RK/20 ve výši dodatečných
stavebních prací 757 008,90 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 940 351,44 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 874/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO 70971641, a zhotovitelem stavby firmou
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, uzavřít dodatek č. 1
smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Propustek na silnici III/15428 za obcí Jílovice“
Usnesení č. 767/2020/RK-101
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. 880/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Propustek na silnici III/15428
za obcí Jílovice“ 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 „Propustek na silnici III/15428 za obcí Jílovice“:
název společnosti:
K-BUILDING CB, a.s.
se sídlem:
Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
IČO:
26105594
za cenu nejvýše přípustnou 3 230 320,00 Kč bez DPH, 3 908 687,20 Kč vč. DPH;
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III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Propustek na silnici III/15428 za obcí Jílovice“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Propustek na silnici III/1411 Temelín - Všemyslice“
Usnesení č. 768/2020/RK-101
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. 879/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Propustek na silnici III/1411
Temelín - Všemyslice“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Propustek na silnici III/1411 Temelín - Všemyslice“:
název společnosti:
SaM silnice a mosty a.s.
se sídlem:
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO:
25018094
za cenu nejvýše přípustnou 1 995 955,54 Kč bez DPH, 2 415 106,20 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení v pořadí:
název společnosti:
RENO Šumava stavby s.r.o.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
28138236
za cenu nejvýše přípustnou 1 996 800,00 Kč bez DPH, 2 416 128,00 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 „Propustek na silnici III/1411 Temelín - Všemyslice“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Velkoplošné výspravy asfaltových vozovek v Jihočeském
kraji“
Usnesení č. 769/2020/RK-101
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. 876/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Velkoplošné výspravy
asfaltových vozovek v Jihočeském kraji“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Velkoplošné výspravy asfaltových vozovek v Jihočeském
kraji“ - Část 1 (okres ČB, JH a TA):
název společnosti:
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:
U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle
IČO:
45274924
za cenu nejvýše přípustnou 3 487 732,45 Kč bez DPH, 4 220 156,26 Kč vč. DPH,
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Velkoplošné výspravy asfaltových vozovek v Jihočeském
kraji“ - Část 2 – (okres PI, PT a ST):
název společnosti:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 3 401 353,58 Kč bez DPH, 4 115 637,83 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvy na části 1 a 2 veřejné zakázky s dodavateli podle části II. usnesení a
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2. zajistit průběh realizace předmětu částí 1 a 2 veřejné zakázky „Velkoplošné výspravy asfaltových vozovek
v Jihočeském kraji“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Hala na sůl na středisku Újezd u Vodňan“
Usnesení č. 770/2020/RK-101
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. 875/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Hala na sůl na středisku
Újezd u Vodňan“ 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 „Hala na sůl na středisku Újezd u Vodňan“:
název společnosti:
PROTOM Strakonice, s.r.o.
se sídlem:
Písecká 290, 386 01 Strakonice
IČO:
43841252
za cenu nejvýše přípustnou 6 850 948,00 Kč bez DPH, 8 289 647,08 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení v pořadí:
a) název společnosti: DCI Czech a.s.
se sídlem:
Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
IČO:
04501624
za cenu nejvýše přípustnou 6 858 871,64 Kč bez DPH, 8 299 234,68 Kč vč. DPH,
b) název společnosti: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.
se sídlem:
Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČO:
48201952
za cenu nejvýše přípustnou 6 997 977,11 Kč bez DPH, 8 467 552,30 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 „Hala na sůl na středisku Újezd u Vodňan“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „EPS SOŠ SE Velešín - I. etapa - Ústředna EPS a
Systém generálního klíče“
Usnesení č. 771/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávy o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1–3 k návrhu č. 842/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „EPS SOŠ SE Velešín – I. etapa – Ústředna EPS a Systém generálního klíče“
konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „EPS SOŠ SE Velešín – I. etapa – Ústředna EPS a systém
generálního klíče“ - Část A: Elektronická požární signalizace v DM včetně obnovy zabezpečovací ústředny“:
název společnosti: PERFECTED s.r.o.
se sídlem: Hybešova 726/42, 602 00 Brno
IČO: 27683028
za cenu nejvýše přípustnou 1 298 726,00 Kč bez DPH, 1 571 458,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
1) název společnosti: ETV security, s.r.o.
se sídlem: Na dlouhém lánu 508/41, 160 00 Praha 6 - Vokovice
IČO: 27631176
za cenu nejvýše přípustnou 1 597 980,00 Kč bez DPH, 1 933 556,00 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: DAHASL s.r.o.
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se sídlem: č.p. 46, 503 27 Těchlovice
IČO: 04775325
za cenu nejvýše přípustnou 1 834 059,00 Kč bez DPH, 2 219 211,00 Kč vč. DPH,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „EPS SOŠ SE Velešín – I. etapa – Ústředna EPS a systém
generálního klíče“ - Část B: Systém generálního klíče“:
název společnosti: EVVA spol. s r.o. Praha
se sídlem: V Bokách II 1048, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
IČO: 15891054
za cenu nejvýše přípustnou 906 778,00 Kč bez DPH, 1 097 201,40 Kč vč. DPH,
4. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
1) název společnosti: ETV security, s.r.o.
se sídlem: Na dlouhém lánu 508/41, 160 00 Praha 6 - Vokovice
IČO: 27631176
za cenu nejvýše přípustnou 1 096 581,00 Kč bez DPH, 1 326 863,00 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: Richter, spol. s r.o.
se sídlem: Křesomyslova 543, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 40613283
za cenu nejvýše přípustnou 1 279 705,00 Kč bez DPH, 1 548 443,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Bc. Milanu Timkovi, řediteli Střední odborné školy strojní a elektrotechnické, Velešín, U Hřiště 527, IČO
00583855:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „EPS SOŠ SE Velešín – I. etapa – Ústředna EPS a systém generálního
klíče“ – Část A: Elektronická požární signalizace v DM včetně obnovy zabezpečovací ústředny a Část B:
Systém generálního klíče.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Opěrná zeď III/00435 Výškovice“
Usnesení č. 772/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedený v příloze č. 1 k návrhu
č. 884/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Opěrná zeď III/00435 Výškovice“ konané v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Opěrná zeď III/00435 Výškovice“:
název společnosti:
RENO Šumava stavby s.r.o.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
28138236
za cenu nejvýše přípustnou 3 754 500,00 Kč bez DPH, 4 542 945,00 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 „Opěrná zeď III/00435 Výškovice“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „VDZ v provedení plast na silnicích II. a III. tř. v
Jihočeském kraji“
Usnesení č. 773/2020/RK-101
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. 886/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „VDZ v provedení plast na
silnicích II. a III. tř. v Jihočeském kraji“ 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
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výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „VDZ v provedení plast na silnicích II. a III. tř. v Jihočeském
kraji“:
název společnosti:
Quo s.r.o.
se sídlem:
Křižíkova 2158, 256 01 Benešov
IČO:
26487985
za cenu nejvýše přípustnou 3 922 648,82 Kč bez DPH, 4 746 405,07 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 „VDZ v provedení plast na silnicích II. a III. tř.
v Jihočeském kraji“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice II/105 Hluboká nad Vltavou,
okružní křižovatka“
Usnesení č. 774/2020/RK-101
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. 890/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silnice II/105
Hluboká nad Vltavou, okružní křižovatka“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce silnice II/105 Hluboká nad Vltavou, okružní
křižovatka“:
název společnosti:
AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
se sídlem:
A. Trägera 2654, 370 10 České Budějovice
IČO:
60875691
za cenu nejvýše přípustnou 7 458 468,00 Kč bez DPH, 9 024 746,28 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení v pořadí:
a) název společnosti: Skanska a.s.
se sídlem:
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO:
26271303
za cenu nejvýše přípustnou 7 732 239,47 Kč bez DPH, 9 356 009,75 Kč vč. DPH,
b) název společnosti: K - BUILDING CB, a.s.
se sídlem:
Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice
IČO:
26105594
za cenu nejvýše přípustnou 8 177 666,17 Kč bez DPH, 9 894 976,06 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice II/105 Hluboká nad Vltavou,
okružní křižovatka“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výstavba 2 ks silničních meteostanic na silnicích II. třídy
v okrese České Budějovice“
Usnesení č. 775/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 892/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Výstavba 2 ks silničních meteostanic na silnicích II. třídy v okrese České
Budějovice“ 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 „Výstavba 2 ks silničních meteostanic na silnicích II. třídy
v okrese České Budějovice“:
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název společnosti:
ChanGroup s.r.o.
se sídlem:
Palackého 307, 356 04 Dolní Rychnov
IČO:
26382024
za cenu nejvýše přípustnou 3 790 384,57 Kč bez DPH, 4 586 365,32 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 „Výstavba 2 ks silničních meteostanic na silnicích
II. třídy v okrese České Budějovice“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy ZZS JčK, Písek“
– ZZS JČK
Usnesení č. 776/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 909/RK/20
na plnění veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy ZZS JčK, Písek“ konané
v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Snížení energetické náročnosti budovy ZZS JčK, Písek“:
název společnosti: UNIKO PÍSEK, s.r.o.
se sídlem: Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek
IČO: 46679405
za cenu nejvýše přípustnou 4 724 282,97 Kč bez DPH, 5 716 382,39 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
název společnosti: PETRAlaan s.r.o.
se sídlem: U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČO: 04157010
za cenu nejvýše přípustnou 4 810 476,28 Kč bez DPH, 5 820 676,30 Kč vč. DPH;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Snížení energetické náročnosti budovy ZZS JčK, Písek“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební
Tábor – objekt Martina Koláře“
Usnesení č. 777/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek účasti v zadávacím řízení
uvedené v přílohách č. 1–2 k návrhu č. 922/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické
náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor – objekt Martina Koláře“ 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 SPŠ strojní a stavební Tábor –
objekt Martina Koláře“
název společnosti: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
IČO: 44797958
za cenu nejvýše přípustnou 19 385 000,00 Kč bez DPH, 23 455 850,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Marcelu Gausovi , řediteli školy, IČO 60061863:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
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2. vykonávat funkci stavebníka na „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor – objekt
Martina Koláře“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Základní umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy
stropu a krovu“
Usnesení č. 778/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek s nabídkami a záznam o posouzení a hodnocení nabídek uvedené v přílohách
č. 1 - 2 k návrhu č. 910/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Základní umělecká škola Strakonice –
nezbytné opravy stropu a krovu“ 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
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Základní umělecká škola Strakonice –
nezbytné opravy stropu a krovu“ analogicky dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., protože
v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických
(nabídková cena jediného účastníka překročila limit stanovený v § 27 zákona pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce, a tudíž zadavatel nemůže uzavřít smlouvu u zakázky zadávané v režimu veřejné
zakázky malého rozsahu s nabídkovou cenou přesahující zákonný limit veřejné zakázky malého rozsahu),
pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval;
III. ukládá
Martině Spišské, ředitelce Základní umělecké školy, Strakonice, Kochana z Prachové 263, IČO 606507,
zajistit všechny potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Základní
umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy stropu a krovu“.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Základní umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy stropu a
krovu“
Usnesení č. 779/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 911/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 „Základní umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy stropu a krovu“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Základní umělecké škole, Strakonice, Kochana z Prachové 263, IČO 60650745, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Základní umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy
stropu a krovu“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 911/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
2) Martina Spišská, ředitelka ZUŠ Strakonice
Vladimír Kohout, technický dozor
3) Ing. arch. Zbyněk Skala, projektant
Hana Antušová, ekonomka ZUŠ Strakonice
4) Mgr. Lenka Fučíková, oddělení školství OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, ved. odd. školství OŠMT KÚ
5) Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Kateřina Cundová, odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Martině Spišské, ředitelce Základní umělecké školy, Strakonice, Kochana z Prachové 263, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Provozní podpora IT systémů ZZS JčK“
Usnesení č. 780/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 877/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 služby „Provozní podpora IT
systémů ZZS JčK“;
III. ukládá
z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi:
1. pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Provozní podpora IT systémů ZZS JčK“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 877/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 „Provozní podpora IT systémů ZZS JčK“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 2 k návrhu č. 877/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 „Dodávka IAM a souvisejících služeb, poskytování servisních
služeb IAM a implementace softwaru“
Usnesení č. 781/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhy smluv a ustanovení komise podle návrhu
č. 867/RK/20 a jeho příloh č. 1 - 3;
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 služby
Dodávka IAM a souvisejících služeb, poskytování servisních služeb IAM a implementace softwaru;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele akce Dodávka IAM a souvisejících služeb, poskytování servisních služeb IAM
a implementace softwaru pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 867/RK/20 v tomto
složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2) JUDr. Milan Kučera, Ph.D., ředitel krajského úřadu
11
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

Ing. Ivan Pavličík, KRED
3) Ing. Petr Vobejda, OINF
Ing. František Beránek, OINF
4) Ing. Vítězslav Kubal, OINF
Milan Růžička, OINF
5) Bc. Aleš Velek, DiS., OINF
Ing. Lenka Kovalovská, OINF
6) Ing. Petr Hrstka, OVZI
Ing. Vladimír Hruška, OVZI;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy a modernizace stávajícího gastroprovozu
Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 na adrese Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5“
Usnesení č. 782/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 881/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 „Stavební úpravy a modernizace stávajícího gastroprovozu Střední školy obchodní, České
Budějovice, Husova 9 na adrese Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední škole obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Stavební úpravy a modernizace stávajícího gastroprovozu
Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 na adrese Dobrovodská 950/107, České Budějovice 5“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 881/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
Ing. Bc. Alena Srbová, Ph.D., zástupce ředitelky pro provozně ekonomický úsek školy
3) Ing. Stanislava Bílková, investiční referent školy
Václava Schmidtová, hospodářka školy
4) Pavel Mlsna, externí spolupracovník pro oblast stavebnictví
Marie Burešová, hlavní účetní školy
5) Mgr. Lenka Fučíková, oddělení školství OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, ved. odd. školství OŠMT KÚ
6) Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Kateřina Cundová, odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Mgr. Jarmile Benýškové, ředitelce Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího
objektu dílen“ (SOŠ a SOU Písek)
Usnesení č. 783/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek, základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 885/RK/20 a jeho příloh č. 1, 2;
II. schvaluje
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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 „Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Písek, Komenského 86,
IČO 00511382, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Zastřešení stávající zpevněné
plochy a nástavba stávajícího objektu dílen“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu
č. 885/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Zuzana Sýbková, ředitelka
Ing. Lenka Škodová, ekonom
3) Ing. Zdeněk Kalinovský, zástupce ředitele
Ing. Pavel Jíška, ved. odborného výcviku
4) Pavel Zabranský, TDI
Ing. Miroslav Máška, TDI
5) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT
PaedDr. Jiří Moravec, OŠMT
6) Ing. Pavel Bürger, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. Mgr. Milanu Rambousovi, řediteli Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Dobevský“ (KŠH
České Budějovice)
Usnesení č. 784/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 888/RK/20 a jeho příloh č. 1, 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce „Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Dobevský“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Krajskému školnímu hospodářství České Budějovice, IČO 71294775, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Dobevský“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 888/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Bc. Petr Stehlík, ředitel KŠH
Bc. Kateřina Pixová, ekonomka
3) Ing. Tomáš Zoubek, vedoucí úseku rybářské výroby
Rostislav Lukáš, DiS, obchodní zástupce
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, ved. odd. OŠMT KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, odd. RVZ, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, odd. RVZ, OVZI KÚ,
2. Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství České Budějovice, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 14517-2 přes potok Spůlka-Mlýny“
Usnesení č. 785/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
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I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace podle návrhu č. 898/RK/20 a jeho
přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce „Most ev. č. 14517-2 přes potok Spůlka-Mlýny“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 14517-2 přes potok Spůlka-Mlýny“ 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. Jan Hausel, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ivana Schwarzová, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
5) Martin Šulista, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající
budovy knihovny“ - vícepráce a méněpráce - dodatek smlouvy č. 3
Usnesení č. 786/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích
a stavební úpravy stávající budovy knihovny“ uvedené ve změnových listech č. 07, 09, 10, 11, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 25, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 42 a 43 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 895/RK/20 ve
výši dodatečných stavebních prací 7 547 431,90 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši
8 626 836,84 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 07, 09, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 42 a 43 po započtení
víceprací a méněprací ve výši mínus 1 079 404,94 Kč bez DPH dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu
č. 895/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 3 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeskou vědeckou knihovnou
v Českých Budějovicích, IČO 00073504, a zhotovitelem stavby firmou OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 602
00 Brno, IČO 46342796;
III. ukládá
Mgr. Ivu Karešovi, řediteli Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, IČO 00073504, uzavřít
dodatek č. 3 smlouvy s dodavatelem podle části II. usnesení.
K bodu: Zajištění technické a servisní podpory pro „Centrální evidenční systém sbírek muzejní povahy
Jihočeského kraje“ - žádost o výjimku dle ustanovení čl. 9 odst. 6 směrnice SM/18/RK
Usnesení č. 787/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o doporučení uzavřít smlouvu na technickou a servisní podporu pro stávající „Centrální evidenční
systém sbírek muzejní povahy Jihočeského kraje“ na dobu neurčitou se stávajícím dodavatelem
informačního systému (MUSOFT.CZ, s.r.o.);
II. souhlasí
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s využitím výjimky dle ustanovení čl. 9 odst. 6 směrnice SM/18/RK pro zajištění technické
a servisní podpory pro stávající „Centrální evidenční systém sbírek muzejní povahy Jihočeského kraje“
(Museion) prostřednictvím uzavření smlouvy na technickou a servisní podporu na dobu neurčitou
s dodavatelem informačního systému (MUSOFT.CZ, s.r.o.);
III. zmocňuje
Mgr. Bc. Antonína Kráka, uvolněného člena Rady Jihočeského kraje, a Pavla Hrocha, náměstka hejtmanky
Jihočeského kraje, k uplatnění výjimky z rozsahu dodavatelů dle ustanovení čl. 9 odst. 6 směrnice SM/18/RK
v případě uzavření smlouvy o technické a servisní podpoře pro stávající „Centrální evidenční systém sbírek
muzejní povahy Jihočeského kraje“ na dobu neurčitou se stávajícím dodavatelem informačního systému
(MUSOFT.CZ, s.r.o.);
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
K bodu: Smlouva o centralizovaném zadávání
Usnesení č. 788/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o Smlouvě o centralizovaném zadávání, jejíž předmětem je zejména úprava vzájemných práv
a povinností Centrálního zadavatele a Pověřujícího zadavatele při realizaci centralizovaných zadávání na
nákup produktů společnosti VMware, dále vymezených v této Smlouvě;
II. schvaluje
uzavření smlouvy SON/OINF/016/20 dle přílohy č. 1 návrhu č.863/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - schválení zásobníku žádostí
Usnesení č. 789/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 617/2020/RK-99 ze dne 11. 6. 2020;
II. schvaluje
poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace v pořadí dle přílohy č. 1 k návrhu č. 770/RK/20, a to pouze v případě disponibilních
prostředků v dotačním programu čerpaných z alokace 117. výzvy OP Životní prostředí pro Jihočeský kraj
v rámci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
nebo z alokace 1. výzvy podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření pro Jihočeský
kraj v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ až do výše vyčerpání
všech prostředků dotačního programu určených na dílčí žádosti o dotaci na výměnu kotlů;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 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. 790/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí,
žádost Dany Polenové a žádost Františka Kamiše 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. 878/RK/20;
II. schvaluje
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1. Daně Polenové, 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. 12. 2020,
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/5116/2020 ze dne 21. 4. 2020 dle přílohy č. 2
k návrhu č. 878/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
3. Františku Kamišovi, 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. 6. 2021,
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/4497/2020 ze dne 2. 3. 2020 dle přílohy č. 3
k návrhu č. 878/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2021;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 9. 2020
K bodu: Finanční prostředky pro příspěvkové organizace v oblasti kultury
Usnesení č. 791/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
navýšení provozních příspěvků příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti kultury
pro rok 2020 ve výši 4 000 000 Kč z rozpočtu OKPP u těchto příjemců:
1. Alšova jihočeská galerie - ve výši 900 000 Kč,
2. Jihočeská filharmonie - ve výši 300 000 Kč,
3. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - ve výši 1 000 000 Kč,
4. Muzeum středního Pootaví Strakonice - ve výši 900 000 Kč,
5. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích – ve výši 900 000 Kč;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I.
usnesení.
K bodu: Poskytnutí peněžitého daru zoologickým zahradám s udělenou licencí na území Jihočeského kraje
Usnesení č. 792/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí peněžitého daru a uzavření darovací smlouvy:
1. ve výši 100 000 Kč příjemci Zoologická zahrada Tábor a.s., Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7,
IČO 04074025 dle přílohy návrhu č. 799/RK/20,
2. ve výši 100 000 Kč příjemci ZOO JH s.r.o., Horní Pěna 51, 378 31 Horní Pěna, IČO 06701434 dle přílohy
návrhu č. 799/RK/20,
3. ve výši 100 000 Kč příjemci Nadace Tomistoma, Náměstí 261, 398 11 Protivín, IČO 26093413 dle přílohy
návrhu č. 799/RK/20,
4. ve výši 100 000 Kč příjemci Park exotických zvířat o.p.s, Dvorce 17, 373 12 Borovany, IČO 28069706 dle
přílohy návrhu č. 799/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
I. tohoto usnesení.
K bodu: Změna v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu
Usnesení č. 793/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
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změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu k 1. 10. 2020 dle § 145 odst. 1
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění, na základě žádostí právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení,
jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj:
1. Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor,
Bydlinského 2474, IČO 75050099
- zvýšení kapacity domova mládeže ze 110 na 280 lůžek,
2. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice,
Nemanická 7, IČO 75050102
a) výmaz místa školských služeb u zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků na adrese
Kochana z Prachové 163, Strakonice I, 386 01 Strakonice,
b) výmaz místa školských služeb u střediska služeb školám na adrese Kochana z Prachové 163, Strakonice
I, 386 01 Strakonice,
c) zápis místa školských služeb u zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků na adrese
Želivského 291, Strakonice I, 386 01 Strakonice,
d) zápis místa školských služeb u střediska služeb školám na adrese Želivského 291, Strakonice I, 386 01
Strakonice,
3. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice,
Zvolenská 934, IČO 72549581
a) výmaz místa vzdělávání u střední školy na adrese Kochana z Prachové 163, Strakonice I, 386 01
Strakonice,
b) výmaz místa školských služeb u školní jídelny - výdejny na adrese Kochana z Prachové 163, Strakonice I,
386 01 Strakonice;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit administraci žádostí škol o změny v rejstříku
škol a školských zařízení v mimořádném termínu.
T: 30. 11. 2020
K bodu: Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021 - II
Usnesení č. 794/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
posouzení a vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
k návrhům na změny v rejstříku škol a školských zařízení dle § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění;
II. schvaluje
změnu v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021 dle § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, na základě
žádostí právnických osob vykonávajících činnost školy a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je
Jihočeský kraj:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86, IČO 75050081
- zápis nového oboru poskytujícího střední vzdělání s maturitní zkouškou 78-42-M/01 Technické lyceum,
denní forma vzdělávání, kapacita 100 žáků;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit administraci žádostí škol o změny v rejstříku
škol a školských zařízení.
T: 30. 11. 2020
K bodu: CEV Dřípatka – změny v rejstříku škol a převod části zaměstnavatele
Usnesení č. 795/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu k 1. 8. 2020 dle § 145
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění, na základě žádosti právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení, jejíž
zřizovatelem je Jihočeský kraj s názvem:
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Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, IČO 75044498 - zápis místa vzdělávání na adrese
Soumarská 1386, 383 01 Prachatice,
2. převod části zaměstnavatele Základní škola Prachatice, Vodňanská 287, 383 01 Prachatice,
IČO 70932158 k jinému zaměstnavateli Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, 383 01 Prachatice,
IČO 75044498. Práva a povinnosti včetně závazků z pracovněprávních vztahů přecházejí dle § 338 odst. 2
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele
ke dni 1. 8. 2020.
K bodu: Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 796/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného finančního vztahu ke zřizované organizaci pro:
1.1.Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3, IČO 75050111, ve výši 2 415 614,18 Kč a dofinancování
změnou účelu použití ve výši 980 667,06 Kč,
1.2. Základní školu, Dačice, Neulingerova 108, IČO 70946965, ve výši 630 000 Kč,
1.3. Vyšší odbornou školu, Střední školu, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421, IČO
12907731, ve výši 995 209,91 Kč;
2. změnu účelu použití příspěvku z Fondu rozvoje školství schváleného jako závazný finanční vztah
ke zřizované organizaci pro Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou, České Budějovice,
Dukelská 13, IČO 60075970, ve výši 91 541 Kč, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 839/RK/20.
K bodu: Příspěvky z FRŠ a převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 797/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
pro Střední školu obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874:
1. změnu účelu použití příspěvku z Fondu rozvoje škol ve výši 3 207 865 Kč,
2. příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného vztahu ke zřizované organizaci ve výši
4 600 000 Kč,
3. převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši 2 600 000 Kč, v souladu
s důvodovou zprávou návrhu č. 871/RK/20.
K bodu: Složení školské rady na nové funkční období
Usnesení č. 798/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výsledky voleb do dvou třetin školské rady při školách zřizovaných Jihočeským krajem uvedených v příloze
návrhu č. 837/RK/20, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
II. jmenuje
třetinu školských rad za zřizovatele v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dle přílohy návrhu č. 837/RK/20;
III. zřizuje
k 30. 7. 2020 školskou radu při Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole, Písek, Karla Čapka 402;
IV. stanoví
počet členů školské rady při:
1. Střední průmyslové škole a Vyšší odborné škole, Písek, Karla Čapka 402 na celkem 3 členy
2. Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788 na celkem 9 členů
K bodu: Nabytí peněžního daru
Usnesení č. 799/2020/RK-101
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Rada Jihočeského kraje
souhlasí
s nabytím peněžního daru v hodnotě 250 000 Kč na pořízení majetku do vlastnictví zřizovatele pro Střední
školu elektrotechnickou, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537, IČO 00513156,
v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 887/RK/20.

K bodu: Stanoviska k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb – I. pololetí 2020
Usnesení č. 800/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
přehled stanovisek k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb, které vydal Krajský úřad
Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, v I. pololetí 2020.
K bodu: Žádost Jihočeského kraje o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního řízení Ministerstva
zdravotnictví ČR pro rok 2020
Usnesení č. 801/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. vyhlášení mimořádného dotačního řízení Ministerstva zdravotnictví ČR pro rok 2020 na podporu
mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti
s epidemií COVID-19,
2. žádost Jihočeského kraje o dotaci v rámci mimořádného dotačního řízení Ministerstva zdravotnictví ČR
pro rok 2020 pro příspěvkové organizace zřizované krajem poskytující sociální služby;
II. souhlasí
s podáním žádosti Jihočeského kraje v rámci mimořádného dotačního řízení Ministerstva zdravotnictví ČR
pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních
službách v souvislosti s epidemií COVID-19 dle přílohy 2 návrhu č. 897/RK/20.
K bodu: Změna Plánu pořízení investic a oprav na rok 2020 příspěvkových organizací zřizovaných
Jihočeským krajem v sociální oblasti
Usnesení č. 802/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2020 schváleného usnesením č. 60/2020/RK-89 ze dne
30. 1. 2020 Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, Libníč 17, 373 71 Libníč, IČO 00666271, dle
přílohy č. 2 návrhu č. 855/RK/20,
2. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2020 schváleného usnesením č. 60/2020/RK-89 ze dne
30. 1. 2020 Domova pro seniory Chvalkov, Chvlakov 41, 374 01 Trhové Sviny, IČO 00666246, dle přílohy
č. 3 návrhu č. 855/RK/20.
K bodu: Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 803/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1.Dodatek č. 17 ke Zřizovací listině Domova PETRA Mačkov, Mačkov 79, 388 01 Blatná, IČO 70871779, ve
znění uvedeném v příloze č. 1 návrhu č. 856/RK/20,
2.Dodatek č. 16 ke Zřizovací listině Domova důchodců Horní Planá, Komenského 6, 382 26 Horní Planá,
IČO 00665746, ve znění uvedeném v příloze č. 2 návrhu č. 856/RK/20,
3.Dodatek č. 51 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01
Jindřichův Hradec, IČO 75011191, ve znění uvedeném v příloze č. 3 návrhu č. 856/RK/20;
II. ukládá
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Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 10. 9. 2020
K bodu: Rozhodnutí jediného společníka - výběrové řízení - Demonstrační projekt RegiaMobil - část 1 zimní autobusová linka
Usnesení č. 804/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, v souladu s ustanovením
§ 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
I. bere na vědomí
znění návrhu výzvy k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Demonstrační projekt
RegiaMobil - část 1 - zimní autobusová linka včetně příloh této výzvy, tak jak je uvedeno v příloze č. 1
návrhu č. 819/RK/20-1;
II. schvaluje
1. zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Demonstrační projekt RegiaMobil - část 1 zimní autobusová linka včetně příloh této výzvy, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 návrhu č. 819/RK/20-1,
2. seznam navržených uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky, uvedený v příloze č. 2 návrhu č.
819/RK/20-1;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro otvírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na určení dodavatele pro
veřejnou zakázku uvedenou v bodě I. návrhu č. 819/RK/20-1 v tomto složení:
Členové:
1. Ing. Zuzana Jelínková Ph.D., JIKORD s.r.o.
2. Ing. Martin Stach, JIKORD s.r.o.
3. Bc. Jan Říha, JIKORD s.r.o.
4. Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ
5. Petr Šedivý, ODSH KÚ
Náhradníci:
1. Ing. Jiří Pešek, JIKORD s.r.o.
2. Bc. Tomáš Medek, JIKORD s.r.o.
3. Ing. Josef Michálek, JIKORD s.r.o.
4. Ing. Klára Tejmlová, OVZI KÚ
5. Bc. Ivana Havlíková, ODSH KÚ
IV. ukládá
Mgr. Janu Alešovi, DiS., jednateli společnosti JIKORD s.r.o.:
1. zajistit administraci veřejné zakázky Demonstrační projekt RegiaMobil - část 1 - zimní autobusová linka,
2. předložit radě kraje v působnosti jediného společníka společnosti JIKORD s.r.o. doporučení k rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky.
T: 3. 9. 2020
K bodu: Realizace protihlukových opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
Usnesení č. 805/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
Vyhodnocení realizace akcí - individuální protihluková opatření realizovaná v letech 2006 až 2020 na
silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje, uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 889/RK/20;
II. schvaluje
Seznam jmenovitých akcí - individuální protihluková opatření plánovaná k realizaci v letech 2021 až 2022 na
silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje, uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 889/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. realizovat akce dle části II. tohoto usnesení,
2. předložit vyhodnocení jmenovitých akcí - individuálních protihlukových opatření, realizovaných v roce
2020 na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje.
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T: 15. 12. 2021
K bodu: Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 - silnice, mosty aktualizace č. 1
Usnesení č. 806/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh „Plánu reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 –silnice a mosty –
aktualizace č. 1“ uvedený v příloze návrhu č. 883/RK/20;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, realizovat „Plán reprodukce majetku
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 – silnice a mosty – aktualizace č. 1“.
K bodu: Rozpočtové změny 15/20
Usnesení č. 807/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 240/R – 261/R,
2. návrh rozpočtového opatření č. 239/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření č. 239/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 240/R –
261/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtové opatření č. 239/Z zastupitelstvu
kraje k projednání.
K bodu: Přijetí daru od Nadace J&T v souvislosti s epidemií Covid-19
Usnesení č. 808/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
přijetí daru v podobě 400 kusů ochranných masek s filtrem a 400 kusů náhradních filtrů v celkové hodnotě
365 420 Kč v souvislosti s epidemií Covid-19 od Nadace J&T, Malostranské nábřeží 563/3, 118 00 Praha 1,
IČO 27162524, dle darovací smlouvy v příloze návrhu č. 864/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: Prodloužení pronájmu nemovitostí Letiště České Budějovice - dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu,
správě a provozování letiště České Budějovice
Usnesení č. 809/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
prodloužení pronájmu nemovitostí dle Smlouvy o nájmu, správě a provozování letiště České Budějovice
Jihočeskému letišti České Budějovice a.s. a úpravu této smlouvy dodatkem č. 5 ve znění přílohy č. 1 návrhu
č. 870/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.
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K bodu: Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Staré Hodějovice
Usnesení č. 810/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr prodeje části pozemku parcely KN č. 191 v k. ú. Staré Hodějovice o výměře cca 150 m2, která bude
upřesněna na základě geometrického plánu, do vlastnictví obce Staré Hodějovice, IČO 00245453, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem + náklady spojené s prodejem,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zajistit vypracování geometrického plánu na oddělení části pozemku dle části I. 1. tohoto usnesení a
vypracování znaleckého posudku na jeho ocenění,
b) zveřejnit záměr prodeje pozemku na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,
c) po splnění části I. 2. a) a b) usnesení připravit návrh na schválení kupní smlouvy k projednání orgánům
kraje;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh záměru prodeje části pozemku
zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Výpůjčka movitého majetku Nemocnici Jindřichův Hradec, a. s.
Usnesení č. 811/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. výpůjčku movitého majetku – tří kusů termokamer Fever Screening Losung a uzavření smlouvy
o výpůjčce movitého majetku s Nemocnicí Jindřichův Hradec, a. s., U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův
Hradec, IČO 26095157 dle přílohy návrhu č. 893/RK/20,
2. výpůjčku movitého majetku – jednoho kusu termokamery Fever Screening Losung a uzavření smlouvy
o výpůjčce movitého majetku s Nemocnicí Prachatice, a. s., Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice,
IČO 26095165,
3. postup dle části I. 1. a 2. usnesení ve všech případech, kdy o výpůjčku termokamer požádá kterákoliv
jihočeská nemocnice zakládaná Jihočeským krajem;
II. svěřuje
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, rozhodování dle § 59, odst. 4, zákona o krajích ve věcech výpůjčky
materiálu a poskytování společenské úsluhy při předávání ochranných prostředků obyvatelům Jihočeského
kraje z důvodu ochrany veřejného zdraví;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Souhlas s realizací projektu „Rekonstrukce víceúčelového hřiště COP“
Usnesení č. 812/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
1. s realizací projektu „Rekonstrukce víceúčelového hřiště COP“ na nemovitosti ve vlastnictví Jihočeského
kraje, a to na pozemku pozemkové parc. KN č. 195/80 v k. ú. Sezimovo Ústí,
2. s podáním žádosti o nadační příspěvek a přijetím nadačního příspěvku do majetku.
K bodu: Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č. SSB/OHMS/105/20
Usnesení č. 813/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
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uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č. SSB/OHMS/105/20 dle přílohy č. 1 návrhu
č. 858/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.

K bodu: Věcné břemeno pro Jihočeský kraj v k. ú. Staré Hodějovice
Usnesení č. 814/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na části pozemku parc. KN č. 708 v rozsahu cca 3 bm v k. ú. Staré Hodějovice,
ve vlastnictví společnosti Lesy České republiky, státní podnik, se sídlem Přemyslova 1106/19,
500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, které bude spočívat v právu uložení trubního přivaděče a v právu
vstupu a vjezdu za účelem provozování, kontrol, oprav a údržby ve prospěch Jihočeského kraje,
IČO 70890650, za jednorázovou úhradu 10 000 Kč bez DPH dle návrhu smlouvy č. SSB/OHMS/104/20
v příloze č. 4 návrhu č. 859/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Měšice u Tábora
Usnesení č. 815/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku parc. KN č. 1242/1 v rozsahu
cca 15 bm v k. ú. Měšice u Tábora, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu uložení
zemního kabelového vedení VN a HDPE trubky a dále v právech vyplývajících z energetického zákona
č. 458/2000 Sb. ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, za jednorázovou úhradu
10 800 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/090/20 v příloze č. 4 návrhu č. 795/RK/20,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 795/RK/20;
II. pověřuje
Ing. Blaženu Hořejší, ředitelku Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí
T. G. Masaryka 788, se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor, IČO 60064781, kontrolou
dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle části I. 2. usnesení.
K bodu: Věcné břemeno pro Jihočeský kraj v k. ú. České Budějovice 2 - vodovodní přípojka
Usnesení č. 816/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zřízení bezúplatného věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. KN č.1154 v rozsahu cca 3 bm v k. ú. České
Budějovice 2, ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, IČO 00244732, které bude spočívat
v právu uložení vodovodní přípojky a v právu přístupu a příjezdu na tento pozemek za účelem provozování,
oprav a údržby, ve prospěch Jihočeského kraje, IČO 70890650, dle návrhu smlouvy č. SSB/OHMS/103/20
v příloze č. 3 návrhu č. 891/RK/20;
II. pověřuje
RNDr. Hanu Korčákovou, CSc., ředitelku Domu dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1,
IČO 60077638, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle
části I. usnesení.
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K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 817/2020/RK-101
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy č. 1 návrhu
č. 846/RK/20;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 846/RK/20 ve výši 19 500,- Kč
příjemci: Prime Communications, s.r.o., Jinonická 80/804, 158 00 Praha 5, IČO 28274288, na zajištění akce:
„Žena regionu 2020 – Jihočeský kraj“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2
návrhu č. 846/RK/20,
2. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 846/RK/20 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
a) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10,
IČO 00409871, na zajištění akce: „Udělení národních cen - Spokojený zákazník Jihočeského kraje 2020“,
b) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Unie Roska - reg. org. Roska České Budějovice, z.p.s., Lipenská 869/17,
370 01 České Budějovice, IČO 65011732, na zajištění akce: „Trousíme se na Kleť“,
c) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Junior cycling projekt team, z.s., Nábřeží 1. máje 1820, 397 01 Písek,
IČO 62543334, na zajištění akce: „MTB kritérium Okolo hradeb“,
d) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Sportovní klub - SK Boxing Třeboň, z.s., Ke Hřišti 98, Břilice, 379 01 Třeboň,
IČO 26628678, na zajištění akce: „Mistrovství České republiky v boxu kadetů a kadetek“,
e) ve výši 9 000,- Kč příjemci: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice, IČO 28080581, na zajištění akce: „Jihoczech - soutěž nejen pro startupy“,
f) ve výši 9 000,- Kč příjemci: ŠkolaZdola, z.s., Josefy Kolářové 1006/8, 370 11 České Budějovice,
IČO 08860807, na zajištění akce: „Aplikace gamifikace do výuky“,
g) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Cyklistický klub Jihočeské naděje z.s., Havlíčkova 501, 391 81 Veselí
nad Lužnicí, IČO 06740804, na zajištění akce: „8. ročník Velké ceny města Veselí nad Lužnicí v cyklokrosu“,
h) ve výši 10 000,- Kč příjemci: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Křenovice, Křenovice 15, 373 84
Dubné, IČO 65048555, na zajištění akce: „Hasičská soutěž a sportovní den“,
i) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Petr Vlk, 370 07 České Budějovice, IČO 47219211, na zajištění akce:
„Setkání seniorů“,
j) ve výši 7 000,- Kč příjemci: Michal Kočan - MIKO, Husova 69, 383 01 Prachatice, IČO 10306650,
na zajištění akce: „Eno-gastronomické přehlídky“,
k) ve výši 7 000,- Kč příjemci: Domov sv. Anežky, o.p.s., Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou,
IČO 26018888, na zajištění akce: „Otevření Komunitního centra Vltavotýnska“,
l) ve výši 10 000,- Kč příjemci: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Omlenice, Omlenička 44, 382 41
Omlenice, IČO 65024800, na zajištění akce: „Noční soutěž v požárním sportu pro kolektivy mladých hasičů“,
m) ve výši 3 000,- Kč příjemci: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dobrkovská Lhotka, 374 01 Trhové
Sviny, IČO 65059913, na zajištění akce: „Dětský den a skupina Parkán“
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 10 000,- Kč příjemci: Spolek Třeboňská nocturna, Vrchlického 939, 379 01 Třeboň,
IČO 27040721, na zajištění akce: „Třeboňská nocturna 2020“;
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: 10. 9. 2020

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

………………………………..
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