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 103. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 20. 8. 2020
Program:
1. Přijetí finančního daru od ČEPS, a.s.
Usnesení 820/2020/RK-103
2. Distribuce osobních ochranných prostředků a dezinfekce při řešení nákazové situace COVID-19 v době
nouzového stavu
Usnesení 821/2020/RK-103
3. Žádost o připojení se k Památnému dni sokolstva - 8. 10.
Usnesení 822/2020/RK-103
4. Podpora Jihočeského kraje pro NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.
Usnesení 823/2020/RK-103
5. SFDI 2020 financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, uzavření smluv o poskytnutí dotace s Jčk,
SÚS Jčk
Usnesení 824/2020/RK-103
6. Most ev. č. 167-003 a ev. č. 167-004 přes Vltavu ve Františkově a Most ev. č. 167-005 Františkovméněpráce a vícepráce-dodatek č. 2
Usnesení 825/2020/RK-103
7. Most ev. č. 157-024 most přes Dobrovodskou stoku-vícepráce -dodatek č. 2
Usnesení 826/2020/RK-103
8. „Výměna rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, obnova kuchyňského provozu v objektu DD, ZŠ, ŠJ a
ŠD Volyně“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 827/2020/RK-103
9. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 3 ks nádrží pro skladování a výdej PHM“
Usnesení 828/2020/RK-103
10. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let“
Usnesení 829/2020/RK-103
11. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „IT Technologie“
Usnesení 830/2020/RK-103
12. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka 3 ks nádrží pro skladování a výdej PHM“
Usnesení 831/2020/RK-103
13. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic“
Usnesení 832/2020/RK-103
14. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad Lužnicí instalace fotovoltaické elektrárny a systému pro technickou úpravu prostředí“
Usnesení 833/2020/RK-103
15. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Rekonstrukce chaty Mládí - Zadov“
Usnesení 834/2020/RK-103
16. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 835/2020/RK-103
17. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 836/2020/RK-103
18. Dotační program Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní rok
2020/2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 837/2020/RK-103
19. Žádost o snížení výše dotace pro obec Rakovice v rámci dotačního programu MZe 129 300 „Podpora
výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
Usnesení 838/2020/RK-103
20. Návrh na zvýšení individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na dofinancování projektu „Sanace
neřízených skládek nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana“
Usnesení 839/2020/RK-103
21. Uzavření dohody s Lesy České republiky, s. p., v rámci přípravy projektu „Obnova a rozšíření
návštěvnické infrastruktury v EVL Borkovická blata“
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Usnesení 840/2020/RK-103
22. Schválení prodejních cen a způsobu distribuce knihy „Mizející tvář Novohradských hor“
Usnesení 841/2020/RK-103
23. Individuální dotace - Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost
Usnesení 842/2020/RK-103
24. Finanční dar Plzeňskému Landfrýdu, z.s.
Usnesení 843/2020/RK-103
25. Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu
Usnesení 844/2020/RK-103
26. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace JLCB a.s.
Usnesení 845/2020/RK-103
27. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2020
Usnesení 846/2020/RK-103
28. Rozpočtové změny 16/20
Usnesení 847/2020/RK-103
29. Předběžný harmonogram projednání návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2021 a návrhu
střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023
Usnesení 848/2020/RK-103
30. Záměr prodeje učňovského areálu v k. ú. Dačice
Usnesení 849/2020/RK-103
31. Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Veselka u Vimperka
Usnesení 850/2020/RK-103
32. Záměr prodeje pozemku parc. č. 791/20 v k. ú. Horní Planá
Usnesení 851/2020/RK-103
33. Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Prachatice
Usnesení neschváleno
34. Záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Strakonice
Usnesení 852/2020/RK-103
35. Prodej spoluvlastnického podílu 3/4 pozemku v k. ú. Bojenice
Usnesení 853/2020/RK-103
36. Darování pozemků městu Týn nad Vltavou
Usnesení 854/2020/RK-103
37. Darování movitého majetku do vlastnictví jihočeských nemocnic zakládaných Jihočeským krajem
Usnesení 855/2020/RK-103
38. Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. Jindřichův Hradec
Usnesení přerušeno
39. Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. České Budějovice 3
Usnesení přerušeno
40. Výpůjčka movitého majetku
Usnesení 856/2020/RK-103
41. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/122/20 v k. ú. Homole
Usnesení 857/2020/RK-103
42. Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Písek - rekonstrukce
Usnesení 858/2020/RK-103
43. Veřejnoprávní smlouva o spolupráci a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném
zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Středočeským krajem – objednávka Jihočeského kraje
Usnesení 859/2020/RK-103
44. Vymezení neudržovaných úseků silnic nařízením kraje
Usnesení 860/2020/RK-103
45. Zpráva o kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje za I. pololetí 2020
Usnesení 861/2020/RK-103
46. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 862/2020/RK-103

*****
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K bodu: Přijetí finančního daru od ČEPS, a.s.
Usnesení č. 820/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
nabídku finančního daru společnosti ČEPS, a.s., IČO 25702556;
II. schvaluje
přijetí daru společnosti ČEPS, a.s. ve výši do 400 000 Kč nabídnutého prostřednictvím dárcovského
programu ČEPS;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit úkony potřebné k realizaci přijetí daru.
K bodu: Distribuce osobních ochranných prostředků a dezinfekce při řešení nákazové situace COVID-19 v
době nouzového stavu
Usnesení č. 821/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
komplexní nákupy a distribuci osobních ochranných prostředků subjektům na území kraje za účelem
zajištění pomoci při boji s nákazou COVID-19 dle přílohy č. 1 návrhu č. 942/RK/20,
II. schvaluje
distribuci osobních ochranných prostředků zakoupených krajem za účelem zajištění pomoci při boji
s nákazou COVID-19 jako společenskou úsluhu občanům kraje z důvodu ochrany veřejného zdraví.
K bodu: Žádost o připojení se k Památnému dni sokolstva - 8. 10.
Usnesení č. 822/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
připojení se k Památnému dni sokolstva dne 8. října 2020 vyvěšením vlajky České obce sokolské za účasti
zástupců kraje a sokolských představitelů.
K bodu: Podpora Jihočeského kraje pro NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.
Usnesení č. 823/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. o poskytnutí individuální dotace podle přílohy č. 1 návrhu
č.934/RK/20;
II. schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO 27163059 ve výši 100 000,-Kč na
podporu činnosti regionálních konzultantů pro oblast bezbariérového používání staveb v Jihočeském kraji,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. ve znění
přílohy č. 2 návrhu č. 934/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
T: 30. 09. 2020
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K bodu: SFDI 2020 financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, uzavření smluv o poskytnutí dotace s
Jčk, SÚS Jčk
Usnesení č. 824/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Rozhodnutí Vlády ČR a Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) o poskytnutí
finančních prostředků na financování silnic II. a III. třídy Jihočeskému kraji ve výši 394 096 000,- Kč, na
dopravní infrastrukturu poškozenou povodněmi a záplavami v červnu 2020 částku 31 106 905,- Kč;
II. schvaluje
1.výběr a realizaci projektu spolufinancovaného z Programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v r. 2020 na opravy silnic II. a III. třídy
v předpokládané výši 394,096 mil. Kč vč. DPH, na příjemce
a) Jihočeský kraj ve výši 285,800 mil. Kč, z toho 57,160 mil. Kč na neinvestice/opravy a 228,640 mil. Kč na
investice/modernizace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, rozpis vybraných úseků silnic II.
a III. třídy k realizaci je součástí přílohy č. 1 návrhu č. 915/RK/20,
b) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ve výši 108,296 mil. Kč na investice/mosty, rekonstrukce
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, rozpis vybraných úseků silnic II. a III. třídy k realizaci je
součástí přílohy č. 2 návrhu č. 915/RK/20,
2. výběr a realizaci projektu spolufinancovaného z Programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v r. 2020 na dopravní infrastrukturu poškozenou
v souvislosti s povodněmi a záplavami v červnu 2020, v předpokládané výši 31,106 905 mil. Kč vč. DPH,
příjemcem investičních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 31,106 905 mil.
Kč je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, rozpis vybraných úseků silnic a mostů k realizaci je součástí
přílohy č. 2 návrhu č. 915/RK/20,
3. způsob rozdělení alokovaných finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
příjemce Jihočeský kraj ve výši 285,800 mil. Kč a Správu a údržbu Jihočeského kraje ve výši 108,296 mil. Kč
a 31,106 905 mil. Kč/povodně,
a) spolufinancování Jihočeským krajem v předpokládané výši 152 124 387 Kč vč. DPH z vlastních
prostředků Jihočeského kraje,
b) spolufinancování Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje v předpokládané výši 26 442 595 Kč, vč.
DPH a povodní, z vlastních prostředků Správy a údržby silnic Jihočeského kraje,
4.uzavření „Smlouvy č. 139S/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2020“ mezi SFDI a Jihočeským krajem v celkové výši 285,800 mil. Kč v příloze č. 3
návrhu č. 915/RK/20;
III. doporučuje
1.Zastupitelstvu kraje schválit pověření, aby příjemcem investičních finančních prostředků na rekonstrukce
mostů a silnic z Programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury v roce 2020 ve výši 139,402 905 mil. Kč (silnice a povodně) byla Správa a údržba
silnic Jihočeského kraje, formulář pověření obsahuje příloha č. 5 návrhu č. 915/RK/20,
2.Zastupitelstvu kraje schválit uzavření „Smlouvy č. 157S/2020 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020“ mezi SFDI, Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje a Jihočeským krajem v celkové výši 139,402 905 mil. Kč v příloze č. 4 návrhu
č. 915/RK/20,
3.Zastupitelstvu kraje pověřit Ing. Jana Štíchu, ředitele Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, podat
žádost o poskytnutí finančních prostředků z Programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 ve výši přepokládané hodnoty 139,402 905
mil. Kč vč. DPH na rekonstrukci mostů a silnic,
4.Zastupitelstvu kraje schválit způsob zajištění financování spoluúčasti Jihočeského kraje dle návrhu
finančního krytí;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
• zajistit podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Programu financování silnic II. a III. třídy
ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 ve výši
předpokládané hodnoty 425,202 905 mil. Kč vč. DPH na opravy, rekonstrukce, modernizace a
povodně silnic II. a III. třídy na území jihočeského kraje,
• zajistit předložení schváleného návrhu „Smlouvy č. 139S/2020 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020“ mezi SFDI a Jihočeským krajem
v celkové výši 285,800 mil. Kč v příloze č. 2 návrhu č. 915/RK/20 k podpisu hejtmance kraje;
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, náměstkovi hejtmanky, předložit Zastupitelstvu kraje ke schválení:
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•

pověření, aby příjemcem investičních finančních prostředků na rekonstrukce mostů a silnic
z Programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury v roce 2020 ve výši 139,402 905 mil. Kč (včetně povodní) byla Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje, dle přílohy č. 5 návrhu č. 915/RK/20,
• uzavření „Smlouvy č. 157S/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2020“ mezi SFDI, Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje
a Jihočeským krajem v celkové výši 139,402 905 mil. Kč (včetně povodní) dle přílohy č. 4 návrhu
č. 915/RK/20,
• pověření Ing. Jana Štíchy, ředitele Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, podat žádost o
poskytnutí finančních prostředků z Programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 ve výši přepokládané hodnoty
139,402 905 mil. Kč vč. DPH (včetně povodní) na rekonstrukci mostů a silnic,
• způsob zajištění financování spoluúčasti Jihočeského kraje dle návrhu finančního krytí.
K bodu: Most ev. č. 167-003 a ev. č. 167-004 přes Vltavu ve Františkově a Most ev. č. 167-005 Františkovméněpráce a vícepráce-dodatek č. 2
Usnesení č. 825/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
méněpráce a vícepráce na akci „Most ev. č. 167-003 a 167-004 přes Vltavu ve Františkově a Most ev. č.
167-005 Františkov“ uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle
důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 návrhu č. 929/RK/20;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 ve výši mínus 323 084,16 Kč bez DPH, tj. 390 931,83 Kč s DPH
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744, ve znění podle přílohy
č. 2 návrhu č. 929/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744 dle bodu II. usnesení hejtmance
kraje k podpisu.
T: 31.8. 2020
K bodu: Most ev. č. 157-024 most přes Dobrovodskou stoku-vícepráce -dodatek č. 2
Usnesení č. 826/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce na akci „Most ev.č.157-004 přes Dobrovodskou stoku“ uvedené ve změnovém listu č. 2 včetně
návrhu dodatku č. 21 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1, 2 a 3 návrhu č. 930/RK/20;
II. schvaluje
1. změnový list č. 2 ve výši 335865,00 Kč bez DPH, tj. 406 396,65 Kč s DPH dle důvodové zprávy a její
přílohy č. 1 návrhu č. 930/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem firmou
Starmosty s.r.o., Na Čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 07122764, ve znění přílohy č. 2 návrhu č.
930/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
Starmosty s.r.o., dle bodu I. usnesení hejtmance k podpisu.
T: do 30. 8. 2020
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K bodu: „Výměna rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, obnova kuchyňského provozu v objektu DD, ZŠ,
ŠJ a ŠD Volyně“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení č. 827/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Výměna rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace, obnova kuchyňského
provozu v objektu DD, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně“ uvedené ve změnových listech č. 1a (vícepráce) a 1b
(méněpráce) dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 954/RK/20 v celkové výši dodatečných
stavebních prací 640 838,06 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 13 564,19 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 1a a 1b dle přílohy č. 1 k návrhu č. 954/RK/20,
2. příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného finančního vztahu ke zřizované organizaci pro
Dětský domov, Základní školu, Školní jídelnu a Školní družinu, Volyně, Školní 319, IČO 60650737, ve výši
721 364,95 Kč,
3. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Dětským domovem, Základní školou,
Školní jídelnou a Školní družinou, Volyně, Školní 319, IČO 60650737 a zhotovitelem stavby firmou Roman
Kučera – stavitelství, sídlo Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice, IČO 60823020;
III. ukládá
Mgr. Anežce Hosnedlové, ředitelce Dětského domova, Základní školy, školní jídelny a školní družiny Volyně,
IČO 60650737, uzavřít dodatek č. 1 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 3 ks nádrží pro skladování a výdej PHM“
Usnesení č. 828/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výpis z evidence nabídek na profilu zadavatele uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 950/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Dodávka 3 ks nádrží pro skladování a výdej PHM“, 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 „Dodávka 3 ks nádrží pro skladování a výdej PHM“
na základě § 127, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., tj. po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím
řízení není žádný účastník zadávacího řízení, proto nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení
pokračoval;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, zajistit všechny
potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka 3 ks nádrží
pro skladování a výdej PHM“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let“
Usnesení č. 829/2020/RK-103
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. 971/RK/20 na plnění veřejné zakázky
s názvem „Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let“ konané v režimu nadlimitní veřejné zakázky na služby
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 „Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let“ pro část 1:
název společnosti: Autoservis Čížek s.r.o.
se sídlem: U Stadionu 591, 373 44 Zliv
IČO: 28061870
za cenu nejvýše přípustnou v jednotkových cenách dle přílohy č.2 k návrhu č. 971/RK/20,
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2. zrušení druhé části zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let“
na základě § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek v
zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let“ pro část 3:
název společnosti: Jan Nezbeda
se sídlem: Na Kopečku 1182, 379 01, Třeboň – Třeboň II
IČO: 11329769
za cenu nejvýše přípustnou v jednotkových cenách dle přílohy č.2 k návrhu č. 971/RK/20,
4. zrušení čtvrté části zadávacího řízení na veřejnou zakázku Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let“
na základě § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek v
zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení,
5. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let“ pro část 5:
název společnosti: Jan Nezbeda
se sídlem: Na Kopečku 1182, 379 01, Třeboň – Třeboň II
IČO: 11329769
za cenu nejvýše přípustnou v jednotkových cenách dle přílohy č.2 k návrhu č. 971/RK/20,
6. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let“ pro část 6:
název společnosti: Autoservis Čížek s.r.o.
se sídlem: U Stadionu 591, 373 44 Zliv
IČO: 28061870
za cenu nejvýše přípustnou v jednotkových cenách dle přílohy č.2 k návrhu č. 971/RK/20,
7. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let“ pro část 7:
název společnosti: Jan Mistr
se sídlem: Špidrova 89, 385 01, Vimperk – Vimperk III
IČO: 04668006
za cenu nejvýše přípustnou v jednotkových cenách dle přílohy č.2 k návrhu č. 971/RK/20,
8. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let“ pro část 8:
název společnosti: Jan Mistr
se sídlem: Špidrova 89, 385 01, Vimperk – Vimperk III
IČO: 04668006
za cenu nejvýše přípustnou za v jednotkových cenách dle přílohy č.2 k návrhu č. 971/RK/20,
9. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let“ pro část 9:
název společnosti: Karel Frolík – AUTOSERVIS
se sídlem: Táborská 2400, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
IČO: 10301577
za cenu nejvýše přípustnou v jednotkových cenách dle přílohy č.2 k návrhu č. 971/RK/20,
10. zrušení desáté části zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let“
na základě § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím
řízení není žádný účastník zadávacího řízení, respektive jediný účastník byl zadavatelem vyloučen;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvu s dodavateli pro části 1,3,5,6,7,8,9 podle části II. usnesení,
2. zrušit zadávací řízení pro části 2,4,10
3. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „IT Technologie“
Usnesení č. 830/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, zprávu o hodnocení a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1–3 k návrhu č. 973/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem
„IT Technologie“ 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 „IT Technologie“ pro část 1:
název společnosti: AUTOCONT a.s.
se sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
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IČO: 04308697
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 4 562 900,00 Kč bez DPH, 5 521 109,00 Kč vč. DPH,
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „IT Technologie“ pro část 2:
název společnosti: KTTP s.r.o.
se sídlem: Na Březince 1513/14, 15000 Praha – Smíchov
IČO: 26746131
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 495 522,00 Kč bez DPH, 599 581,62 Kč vč. DPH,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „IT Technologie“ pro část 3:
název společnosti: POINT.X spol. s r.o.
se sídlem: Malátova 633/12, 150 00 Praha
IČO: 41694163
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 419 120,00 Kč bez DPH, 507 135,00 Kč vč. DPH,
4. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „IT Technologie“ pro část 4:
název společnosti: RETIA, a.s.
se sídlem: Pražská 341, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 25251929
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 470 000,00 Kč bez DPH, 568 000,00 Kč vč. DPH,
5. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „IT Technologie“ pro část 5:
název společnosti: RCS Kladno, s.r.o.
se sídlem: Mánesova 1772, 27201 Kladno
IČO: 63495295
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 595 000,00 Kč bez DPH, 719 950,00 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 „Dodávka 3 ks nádrží pro skladování a výdej PHM“
Usnesení č. 831/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 951 /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 dodávky „Dodávka 3 ks nádrží pro skladování a výdej PHM“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Dodávka 3 ks nádrží pro skladování a výdej PHM“ 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 Vykouk, SÚS JčK, náměstek PÚ
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
3) Otakar Zich, SÚS JčK, inspektor sil. sítě
Ing. Andrea Sáčková, SÚS JčK, technický pracovník PÚ
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ
5) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
Ing. Michaela Moučková, SÚS JčK, ref. odd. VZ;
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic“
Usnesení č. 832/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.972/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. 146-004 přes železnici u Dobřejovic“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic“ 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) Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Martin Šulista, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad
Lužnicí - instalace fotovoltaické elektrárny a systému pro technickou úpravu prostředí“
Usnesení č. 833/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise
podle návrhu č. 974/RK/20 a jeho příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad Lužnicí - instalace fotovoltaické elektrárny
a systému pro technickou úpravu prostředí“;
III. ukládá
z titulu zřizovatele Střední odborné škole ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí IČO 60061855,
jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP
Veselí nad Lužnicí - instalace fotovoltaické elektrárny a systému pro technickou úpravu prostředí“ pověřenou
všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 868/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
3) Ing. Ladislav Honsa, ředitel SOŠEP Veselí nad Lužnicí
Mgr. Luboš Mixa, zástupce ředitele SOŠEP Veselí nad Lužnicí
4) Mgr. Josef Kříženecký, SOŠEP Veselí nad Lužnicí
Ing. Ondřej Novák, SOŠEP Veselí nad Lužnicí
5) Ing. Hynek Čížek, Ph.D. OŠMT KÚ
Bc. Hana Burcevová, OŠMT KÚ
6) Ing. Štěpán Vondráček, OVZI KÚ
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Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
2. Ing. Ladislavu Honsovi, řediteli Střední odborné školy ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí,
Blatské sídliště 600/I, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Rekonstrukce chaty Mládí - Zadov“
Usnesení č. 834/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 975/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 Chaty Mládí - Zadov“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Krajského školního hospodářství České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce Chaty Mládí Zadov“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 975/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
3) Bc. Petr Stehlík, ředitel KŠH
Bc. Kateřina Pixová, ekonom, KŠH
4) Ing. Tomáš Zoubek, vedoucí úseku rybářské výroby, KŠH
Jozef Hudák, vodohospodář, KŠH
5) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT KÚ
Ing. Hana Šímová, vedoucí OŠMT KÚ
6) Ing. Štěpán Vondráček, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
2. Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení č. 835/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Františka Švíka, žádost Jarmily Švíkové a žádost Anety Růžičkové o změnu příjemce dotace
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 II.“,
1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 817/RK/20;
II. schvaluje
1. 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 II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4336/2018 uzavřené dne 5. 4. 2018 s Františkem
Švíkem, nar. 10. 8. 1950, bytem Čkyně 298, 384 81 Čkyně, kterým se mění příjemce dotace v preambuli
smlouvy z Františka Švíka, nar. 10. 8. 1950, bytem Čkyně 298, 384 81 Čkyně na Marka Švíka, nar.
18. 1. 1978, bytem Čkyně 298, 384 81 Čkyně z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti v rámci
vypořádání společného jmění manželů a na základě následné darovací smlouvy, dle přílohy č. 2 k návrhu
č. 817/RK/20,
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 II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6881/2019 uzavřené dne 28. 1. 2019 s Anetou
Růžičkovou, nar. 15. 3. 1989, původně bytem Písečné 147, 378 72 Písečné, kterým se mění příjemce
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dotace v preambuli smlouvy z Anety Růžičkové, nar. 15. 3. 1989, nyní bytem Útěchovičky 11, 393 01
Pelhřimov na Květu Prokopiusovou, nar. 10. 4. 1955, bytem Barandov 358, 378 04 Chlum u Třeboně
z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě kupní smlouvy, dle přílohy č. 3 k návrhu
č. 817/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 10. 2020
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. 836/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí,
1. žádost Karla Prokopa a žádost Stanislava Vlčka 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. 928/RK/20,
2. žádost Marie Hájkové o změnu příjemce dotace 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. 928/RK/20;
II. schvaluje
1. Karlu Prokopovi, 389 01 Drahonice, 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,
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/4680/2020 ze dne 9. 4. 2020 dle přílohy č. 2
k návrhu č. 928/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 11. 2020,
3. Stanislavu Vlčkovi, 391 75 Malšice, 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/5201/2020 ze dne 30. 3. 2020 dle přílohy č. 3
k návrhu č. 928/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2021,
5. 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/4254/2020 uzavřené dne 17. 2. 2020 s Miroslavem
Hájkem, 373 01 Temelín, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Miroslava Hájka, 373 01
Temelín na Marii Hájkovou, 373 01 Temelín z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě
ukončeného dědického řízení vzhledem k úmrtí Miroslava Hájka, dle přílohy č. 4 k návrhu č. 928/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 10. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní
rok 2020/2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 837/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro
školní rok 2020/2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 857/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní rok
2020/2021, s alokací 4 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 21. 8. 2020, s termínem zahájení podávání
žádostí 21. 9. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 9. 10. 2020 do 12:00 hodin;
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III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky,
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Hana Šímová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
Ing. Lucie Reitingerová, oddělení školství, mládeže a tělovýchovy,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Blanka Leitgebová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Ing. Jan Bartošek, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Pavel Pavel, člen rady kraje,
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Alena Kozelková, oddělení školství, mládeže a tělovýchovy,
Mgr. Lenka Fučíková, oddělení školství, mládeže a tělovýchovy,
Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky kraje, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu
hodnotící komisí doporučených projektů.
T: 31. 12. 2020
K bodu: Žádost o snížení výše dotace pro obec Rakovice v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
Usnesení č. 838/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Rakovice, Rakovice 119, 398 04 Čimelice, IČO 00512061, o snížení výše
poskytnuté dotace na realizaci akce „Rakovice – vodovod“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit žádost příjemce dotace obce Rakovice, Rakovice 119, 398 04 Čimelice, IČO
00512061, o snížení výše poskytnuté dotace o daň z přidané hodnoty (DPH) na realizaci akce „Rakovice –
vodovod“, a to na částku 728 600,00 Kč;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky kraje, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 10. 9. 2020
K bodu: Návrh na zvýšení individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na dofinancování projektu
„Sanace neřízených skládek nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana“
Usnesení č. 839/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o návrhu na zvýšení individuální dotace na dofinancování projektu „Sanace neřízených skládek
nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana“ městu Hluboká nad Vltavou z finančních
prostředků Jihočeského kraje ve výši 6 109 000,- Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. navýšení individuální dotace na dofinancování projektu „Sanace neřízených skládek nebezpečných
odpadů na významné lokalitě Řídká Blana“ městu Hluboká nad Vltavou z finančních prostředků
Jihočeského kraje ve výši 6 109 000,- Kč;
2. návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OZZL/095/19 dle přílohy 4 návrhu číslo
931/RK/20;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
12
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

K bodu: Uzavření dohody s Lesy České republiky, s. p., v rámci přípravy projektu „Obnova a rozšíření
návštěvnické infrastruktury v EVL Borkovická blata“
Usnesení č. 840/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření dohody mezi Jihočeským krajem a Lesy České republiky, s. p., IČO 42196451, o vzdání se práva
náhrady škody vzniklé na nemovitých věcech a veškerých jejich součástech a příslušenství dle přílohy č. 1
návrhu č. 925/RK/2020;
II. ukládá
JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
I. usnesení.
Termín: 11/2020
K bodu: Schválení prodejních cen a způsobu distribuce knihy „Mizející tvář Novohradských hor“
Usnesení č. 841/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. velkoobchodní cenu knihy „Mizející tvář Novohradských hor“ ve výši 200,- Kč za 1 kompletní výtisk
včetně DPH 10 % při odběru 100 ks výtisků a více, v případě plateb v měně Euro bude použit ekvivalent
odpovídající aktuálnímu kurzu měn k datu prodeje zaokrouhlený na celé Euro směrem nahoru,
2. prodejní cenu knihy „Mizející tvář Novohradských hor“ ve výši 200,- Kč za 1 kompletní výtisk včetně
DPH 10 % pro prodej příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihočeským krajem, muzeím, školám
a knihovnám do knihovního fondu,
3. prodejní cenu knihy „Mizející tvář Novohradských hor“ ve výši 230,- Kč za 1 kompletní výtisk včetně
DPH 10 % při odběru 10 až 99 ks výtisků, v případě plateb v měně Euro bude použit ekvivalent
odpovídající aktuálnímu kurzu měn k datu prodeje zaokrouhlený na celé Euro směrem nahoru,
4. doporučenou koncovou prodejní cenu knihy „Mizející tvář Novohradských hor“ ve výši minimálně 300,Kč za 1 kompletní výtisk včetně DPH 10 %,
5. počet 500 výtisků do distribuce knihy pro komerční účely (přímý prodej a prodej do obchodní sítě),
350 ks do distribuce pro propagační účely Jihočeského kraje včetně povinných výtisků do knihoven dle
ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích v platném znění a 150 ks autorských
výtisků dle licenčních ujednání.
K bodu: Individuální dotace - Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost
Usnesení č. 842/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Slavonické renesanční, obecně prospěšné společnosti, o poskytnutí individuální dotace na projekt
„VVV – Mezinárodní hudební mistrovské kurzy Slavonice“;
II. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace Slavonické renesanční, obecně prospěšné společnosti, Na Potoku 629, 378
81 Slavonice, IČO 26108721, na projekt “VVV – Mezinárodní hudební mistrovské kurzy Slavonice“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.
T: 21. 9. 2020
K bodu: Finanční dar Plzeňskému Landfrýdu, z.s.
Usnesení č. 843/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Plzeňského Landfrýdu, z.s. o poskytnutí individuální dotace na projekt „Bitva u Sudoměře – 600 let“
dle přílohy č. 1 návrhu č. 943/RK/20;
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II. schvaluje
1. poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč Plzeňskému Landfrýdu, z.s. Lidická 104/805, Bolevec 323
00 Plzeň, IČO 22862854 na projekt „Bitva u Sudoměře – 600 let“,
2. uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 návrhu č. 943/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.
T: 30. 9. 2020
K bodu: Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu
Usnesení č. 844/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace uvedené v tabulce „Přehled žádostí“ důvodové zprávy návrhu č.
1005/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové
smlouvy schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 78/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 s žadatelem:
Agentura Cyklistika s.r.o, Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor, IČO 63911167, na realizaci akce „Světový pohár
v cyklokrosu 2020“, ve výši 1 000 000 Kč z požadované částky 2 000 000 Kč, termín dosažení účelu dotace
31. 12. 2020;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu
s částí II. usnesení.
T: 10. 9. 2020
K bodu: Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace JLCB a.s.
Usnesení č. 845/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace pro Jihočeské
letiště České Budějovice a.s. uzavřené dne 23. 12. 2019 mezi Jihočeským krajem a Jihočeským letištěm
České Budějovice a. s. ve znění dle přílohy č. 1 návrhu č. 980/RK/2020 - 1;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh uvedený v části I. usnesení zastupitelstvu
kraje k projednání.
T: 10. 9. 2020
K bodu: Plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2020
Usnesení č. 846/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o plnění rozpočtu Jihočeského kraje k 30. 6. 2020 dle příloh návrhu č. 860/RK/20.
K bodu: Rozpočtové změny 16/20
Usnesení č. 847/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočtová opatření č. 262/R – 284/R;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 262/R –
284/R.
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K bodu: Předběžný harmonogram projednání návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2021 a návrhu
střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023
Usnesení č. 848/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
předběžný harmonogram projednání návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2021 a návrhu
střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023 podle důvodové zprávy
a přílohy návrhu č. 924/RK/20.
K bodu: Záměr prodeje učňovského areálu v k. ú. Dačice
Usnesení č. 849/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr prodeje areálu „Centra praktického vyučování SŠTO Dačice“, a to pozemku parcely KN č. 1366,
pozemku parcely KN č. 1367/1, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 529, pozemku parcely
KN č. 1367/2, jehož součástí je stavba občanského vybavení. bez čp/če, pozemku parcely KN č. 1367/3,
jehož součástí je stavba občanského vybavení bez čp/če, pozemku parcely KN č. 1367/4, jehož součástí je
jiná stavba bez čp/če a pozemku parcely KN č. 1368, k. ú. Dačice, obec Dačice, minimálně za cenu
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 12.000.000 Kč + náklady spojené s prodejem,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr prodeje pozemků na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,
b) po splnění části I. 2. a) usnesení připravit materiál na schválení kupní smlouvy k projednání orgánům
kraje;
II. vydává
souhlas zřizovatele pro příspěvkovou organizaci Střední školu technickou a obchodní, Strojírenská 304,
Dačice, IČO 13503308, k prodeji movitého majetku dle přílohy č. 5 návrhu č. 845/RK/20;
III. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh záměru prodeje části pozemku
zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Veselka u Vimperka
Usnesení č. 850/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr prodeje části pozemku pozemkové parcely KN č. 46/1 o výměře cca 23 m2 v k. ú. Veselka u Vimperka
do vlastnictví Evangelické církve metodistické, Ječná 545/19, Nové Město, 120 00 Praha, IČO 445240,
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) zveřejnit záměr prodeje části pozemku na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty
b) po splnění části I. 2. a) usnesení připravit návrh na prodej části pozemku k projednání v orgánech kraje;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
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K bodu: Záměr prodeje pozemku parc. č. 791/20 v k. ú. Horní Planá
Usnesení č. 851/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr prodeje pozemku parc. KN č. 791/20 o výměře 165 m2 v k. ú. Horní Planá Janu Palmovi, bytem
Urbinská 146, 381 01 Český Krumlov, za cenu v místě a čase obvyklou + náklady spojené s prodejem,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr prodeje na úřední desce po dobu zákonné lhůty,
b) po splnění části I. 2 a) usnesení připravit návrh na prodej nemovitostí k projednání v orgánech kraje;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
K bodu: Záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Strakonice
Usnesení č. 852/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Strakonice, svěřených k hospodaření Vyšší odborné
škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934,
IČO 72549581, a to pozemku stavební parcely KN č. 195, včetně stavby občanské vybavenosti čp. 163
v ulici Kochana z Prachové, Strakonice I, která je jeho součástí, z majetku Jihočeského kraje, společnosti
MOIRA CZ, a.s., se sídlem Praha 4, Antala Staška 114/20, IČO 26479761, 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 znaleckého posudku na ocenění těchto nemovitostí,
b) zveřejnit záměr prodeje dle části I. 1. tohoto usnesení na úřední desce,
c) po splnění části I. 2. a), b) tohoto usnesení připravit návrh na prodej předmětných nemovitostí
k projednání v orgánech kraje;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Prodej spoluvlastnického podílu 3/4 pozemku v k. ú. Bojenice
Usnesení č. 853/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) prodej spoluvlastnického podílu Jihočeského kraje v rozsahu ideálních ¾ pozemku poz. parcely KN
p. č. 55/4 v k. ú. Bojenice, do spoluvlastnictví Mgr. Evy Veselé, bytem Pražská 155, 397 01 Písek
a Ing. Jana Sekyry, bytem Sídliště 507, 382 32 Velešín, za cenu stanovenou znaleckým posudkem,
tj. za 17 888 Kč + náklady spojené s prodejem, dle návrhu smlouvy v příloze č. 3 návrhu č. 862/RK/20,
b) vyjmutí uvedeného pozemku dle části I. 1. a) usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem Centra
sociálních služeb Jindřichův Hradec, IČO 75011191, zřizovaného krajem, ke dni podání návrhu na vklad
vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) usnesení;
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II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na prodej dle části I. usnesení zastupitelstvu
kraje k projednání.
K bodu: Darování pozemků městu Týn nad Vltavou
Usnesení č. 854/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) darování pozemku pozemkové parcely KN č. 269/3 a pozemku pozemkové parcely KN č. 2931 v k. ú. Týn
nad Vltavou, do vlastnictví města Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, Týn nad Vltavou, IČO 00245585,
b) vyjmutí uvedeného majetku dle části I. 1. a) tohoto usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem
Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Hněvkovice 865, IČO 00073130, zřizované krajem,
ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva z darovací smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) usnesení
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Darování movitého majetku do vlastnictví jihočeských nemocnic zakládaných Jihočeským krajem
Usnesení č. 855/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
darování movitého majetku z vlastnictví Jihočeského kraje do vlastnictví jihočeských nemocnic
zakládaných Jihočeským krajem, a to: Nemocnice České Budějovice, a.s., se sídlem B. Němcové 585/54,
České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 26068877, Nemocnice Dačice, a.s., se sídlem
Antonínská 85, Dačice II, 380 01 Dačice, IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., se sídlem
Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III, PSČ 377 38, IČO 26095157, Nemocnice Písek, a.s., se sídlem
Karla Čapka 589, Budějovické předměstí, 397 01 Písek, IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s.,
se sídlem Nebahovská 1015, Prachatice II, 383 01 Prachatice, IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s.,
se sídlem Radomyšlská 336, Strakonice I, 386 01 Strakonice, IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s.,
se sídlem Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 390 03, IČO 26095203, a uzavření darovacích smluv s těmito
subjekty dle přílohy č. 1 návrhu č. 969/RK/20;
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. 1. tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh darování dle části I. tohoto usnesení
zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Výpůjčka movitého majetku
Usnesení č. 856/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
výpůjčku movitého majetku a uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku ve vlastnictví Jihočeského
kraje s Krajským školním hospodářstvím České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice, IČO 71294775, dle přílohy návrhu č. 918/RK/20;
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II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/122/20 v k. ú. Homole
Usnesení č. 857/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako povinným
a společností E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, jako oprávněným na části pozemku parc. KN č. 1494/10
v rozsahu dle geometrického plánu č. 2364-438/2020 v k. ú. Homole dle návrhu smlouvy
č. SVB/OHMS/122/20 v příloze č. 1 návrhu č. 946/RK/20;
II. pověřuje
JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., ředitele krajského úřadu, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení
věcného břemene dle části I. usnesení a projednáním přenesení práv a povinností z tohoto věcného
břemene na nájemce.
K bodu: Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Písek - rekonstrukce
Usnesení č. 858/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku stavební parc. KN č. 1398
v k. ú. Písek v rozsahu cca 1 bm, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu umístění
zemního kabelového vedení NN a v právech vyplývajících z energetického zákona č. 458/2000 Sb.
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, za jednorázovou úhradu 1 000 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/124/20 v příloze č. 4 návrhu č. 949/RK/20,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 949/RK/20;
II. pověřuje
Ing. Zuzanu Sýbkovou, ředitelku Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Písek, Komenského
86, IČO 00511382, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
dle části I. 2. usnesení.
K bodu: Veřejnoprávní smlouva o spolupráci a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném
zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Středočeským krajem – objednávka Jihočeského kraje
Usnesení č. 859/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o integraci veřejné linkové dopravy (VLD) Středočeského kraje v oblasti Voticka s přesahem do
kraje Jihočeského ke dni 22.8.2020;
II. schvaluje
změnu objednávky VLD Jihočeského kraje na období 22. 8.–12.12. 2020 jízdních řádů 2019/2020, kterou
vymezuje rozsah linek a spojů ve veřejné linkové dopravě po území Jihočeského kraje zajištěné
Středočeským krajem a dopravci Středočeského kraje dle „Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci k zajištění
mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským a Jihočeským krajem“ č. S8580/DOP/2018 a SON/ODSH/264/18, uvedenou v příloze č. 1 návrhu č. 956/RK/20/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje objednávku
uvedenou v části II. usnesení.
T: 31. 8. 2020
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K bodu: Vymezení neudržovaných úseků silnic nařízením kraje
Usnesení č. 860/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Nařízení kraje č. 2/2020, kterým se stanoví úseky silnic na území Jihočeského kraje, na kterých se pro jejich
malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí uvedené v příloze
č. 1 návrhu č. 970/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit vydání Nařízení kraje č. 2/2020 ve Věstníku
právních předpisů kraje.
T: do 30. 9. 2020
K bodu: Zpráva o kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje za I. pololetí 2020
Usnesení č. 861/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje za I. pololetí 2020 uvedenou v příloze návrhu
č. 913/RK/20.
II. ukládá
oddělení interního auditu a kontroly provést kontrolu finančních toků a smluv společnosti JIKORD, s. r. o., na
reklamní účely a PR za rok 2020.
K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 862/2020/RK-103
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy č. 1 návrhu
č. 926/RK/20;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 926/RK/20 ve výši 20 000,- Kč
příjemci: SCAN, z.s., Pod Nemocnicí 220, 252 26 Třebotov, IČO 26515431, na zajištění akce: „Mezinárodní
konference - Primární prevence rizikového chování 2020“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 2 návrhu č. 926/RK/20,
2. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 926/RK/20 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
a) ve výši 9 500,- Kč příjemci: Sportovní klub Pedagog České Budějovice z.s., Branišovská 581/36, 370 05
České Budějovice, IČO 48208884, na zajištění akce: „Pedagog Cup 2020 ve stolním tenisu“,
b) ve výši 9 000,- Kč příjemci: Ing. Jan Mejta, Mánesova 30, 370 01 České Budějovice, nar. 5. 2. 1958,
na zajištění akce: „26. ročník cyklistické časovky do vrchu Český Krumlov - Kleť“,
c) ve výši 7 000,- Kč příjemci: Spolek přátel kultury a Veselských pískoven, z.s., Malé náměstí 20, 391 81
Veselí nad Lužnicí, IČO 05730783, na zajištění akce: „Kino - Naslepo“,
d) ve výši 7 000,- Kč příjemci: Český kynologický svaz ZKO Kaplice - U hřiště č. 793, Nové Domovy 491,
382 41 Kaplice, IČO 01278258, na zajištění akce: „III. ročník Kaplický ušák“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

………………………………..
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