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 105. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 2. 9. 2020
Program:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 929/2020/RK-105
2. Rozhodnutí jediného akcionáře – Pojištění odpovědnosti manažerů nemocnic založených Jihočeským
krajem
Usnesení 930/2020/RK-105
3. Zpráva o činnosti Komise pro zdravotnictví a sociální péči za období od 29. 11. 2019 do 4. 6. 2020
Usnesení 931/2020/RK-105
4. Zpráva o činnosti Komise Smart region Jižní Čechy za období od 1.1.2020 do 31.8.2020
Usnesení 932/2020/RK-105
5. Zpráva o činnosti Komise pro inovace Jihočeského kraje od 1. 12. 2019 do 31. 8. 2020
Usnesení 933/2020/RK-105
6. Zrušení usnesení 137/2018/ZK-13 ve věci realizace projektu „Modernizace komunikací P 11 C“ a nové
schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 934/2020/RK-105
7. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 B - 2“ a jeho financování z rozpočtu JK
Usnesení 935/2020/RK-105
8. Kompenzace dotčeným obcím - ochrané pásmo hluku letiště v Plané u Českých Budějovic
Usnesení 936/2020/RK-105
9. Poskytnutí individuální dotace obci Strážkovice
Usnesení 937/2020/RK-105
10. „Rekonstrukce sportoviště pro SOŠ a Gymnázium Písek“ (SOŠ a SOU Písek) - vícepráce - dodatek
smlouvy č. 1
Usnesení neschváleno
11. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka IAM a souvisejících služeb, poskytování servisních
služeb IAM a implementace softwaru“
Usnesení 938/2020/RK-105
12. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího
objektu dílen“ (SOŠ a SOU Písek)
Usnesení 939/2020/RK-105
13. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Dobevský“ (KŠH
České Budějovice)
Usnesení 940/2020/RK-105
14. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 14517-2 přes potok Spůlka-Mlýny“
Usnesení neschváleno
15. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka IAM a souvisejících služeb, poskytování servisních služeb
IAM a implementace softwaru“
Usnesení 941/2020/RK-105
16. Zadávací řízení – veřejná zakázka „SPŠ Tábor – Demolice objektu č. p. 2572“
Usnesení 942/2020/RK-105
17. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy a přístavba budovy DpS Horní Stropnice“
Usnesení 943/2020/RK-105
18. Zadávací řízení - veřejná zakázka „I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“
Usnesení 944/2020/RK-105
19. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - zrušení části usnesení č. 559/2020/RK-98
Usnesení 945/2020/RK-105
20. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 946/2020/RK-105
21. Smlouva o umístění movitého majetku úřadu v objektu policie
Usnesení 947/2020/RK-105
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22. Změna charakteru příspěvku příspěvkových organizací v oblasti kultury
Přerušeno
23. Zpráva o činnosti Komise pro kulturu a cestovní ruch za období od 21. 11. 2019 do 26. 2. 2020
Usnesení 948/2020/RK-105
24. Návrh dotace Jihočeského kraje pro obec Vlastec na kofinancování akce v rámci Národního programu
Životní prostředí
Usnesení 949/2020/RK-105
25. Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 - návrh
Usnesení 950/2020/RK-105
26. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 951/2020/RK-105
27. Účast na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže 2021 v Olomouckém kraji
Usnesení 952/2020/RK-105
28. Sdělení výsledku konkursu
Usnesení 953/2020/RK-105
29. Vyhlášení konkursních řízení
Usnesení 954/2020/RK-105
30. Jmenování školské rady na nové funkční období
Usnesení 955/2020/RK-105
31. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení 956/2020/RK-105
32. Odpis pohledávky
Usnesení 957/2020/RK-105
33. Personální záležitosti školství - platový výměr
Usnesení 958/2020/RK-105
34. Zpráva o činnosti Sportovní komise za období od 11. 12. 2019 do 9. 6. 2020
Usnesení 959/2020/RK-105
35. Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2020–2021
Usnesení 960/2020/RK-105
36. Žádost organizace Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. o individuální dotaci
Usnesení 961/2020/RK-105
37. Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních
služeb pro rok 2020
Usnesení 962/2020/RK-105
38. Změna usnesení č. 164/2020/ZK-28 - Návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního
programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v
souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2
Usnesení 963/2020/RK-105
39. Dotační program Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2021
Usnesení 964/2020/RK-105
40. Rozhodnutí jediného společníka společnosti JIKORD s.r.o. - personální záležitosti
Usnesení 965/2020/RK-105
41. Zákonodárná iniciativa o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v r. 2020 v souvislosti s
epidemií koronaviru
Usnesení 966/2020/RK-105
42. Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. Jindřichův Hradec
Usnesení 967/2020/RK-105
43. Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. České Budějovice 3
Usnesení 968/2020/RK-105
44. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Údraž
Usnesení 969/2020/RK-105
45. Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. České Budějovice 3
Usnesení 970/2020/RK-105
46. Věcná břemena pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Planá u Č. Budějovic
Usnesení 971/2020/RK-105
47. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 972/2020/RK-105
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K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 929/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 24. 8. 2020 v upraveném znění.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Pojištění odpovědnosti manažerů nemocnic založených
Jihočeským krajem
Usnesení č. 930/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodních společností Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice
Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s.,
IČO 26095203, Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I.
schvaluje
návrhy smluv na pojištění odpovědnosti manažerů nemocnic založených Jihočeským krajem uzavíraných
se společností Colonnade Insurance S.A., se sídlem L-2350 Lucemburk, rue Jean Piret 1, Lucemburské
velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registre de Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605,
jednající prostřednictvím Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127,
140 00 Praha 4, Česká republika, IČO 04485297, dle příloh návrhu č. 1037/RK/20;
II. ukládá
předsedům představenstev nemocnic založených Jihočeským krajem uzavřít schválené návrhy smluv
o pojištění odpovědnosti manažerů dle části I. usnesení.
T: 10. 9. 2020
K bodu: Zpráva o činnosti Komise pro zdravotnictví a sociální péči za období od 29. 11. 2019 do 4. 6. 2020
Usnesení č. 931/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje za období od 29. 11. 2019
do 4. 6. 2020.
K bodu: Zpráva o činnosti Komise Smart region Jižní Čechy za období od 1.1.2020 do 31.8.2020
Usnesení č. 932/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise Smart Region Jižní Čechy za období od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020.
K bodu: Zpráva o činnosti Komise pro inovace Jihočeského kraje od 1. 12. 2019 do 31. 8. 2020
Usnesení č. 933/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro inovace Jihočeského kraje od 1. 12. 2019 do 31. 8. 2020;
II. odvolává
Doc. Tomáše Machulu, Ph.D., Th.D., z funkce člena Komise pro inovace Jihočeského kraje;
III. jmenuje
Ing. Michala Hojdekra, MBA, členem Komise pro inovace Jihočeského kraje.
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K bodu: Zrušení usnesení 137/2018/ZK-13 ve věci realizace projektu „Modernizace komunikací P 11 C“ a
nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 934/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit
usnesení č. 137/2018/ZK-13 ze dne 17. 5. 2018 ve věci Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy
P11 C“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje,
2. schválit
a) realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. třídy (P11) C“ a podání žádosti o
podporu do průběžné výzvy č. 92 specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu
(dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 102 895 588,95 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši
95 753 649,26 Kč vč. DPH,
b) kofinancování projektu ve výši 40 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 38 301 459,70 Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1019/RK/20,
c) předfinancování projektu ve výši 60 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 57 452 189,56 Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1019/RK/20,
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 7 141 939,69 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1019/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 10. 9. 2020
K bodu: Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 B - 2“ a jeho financování z rozpočtu JK
Usnesení č. 935/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. tříd P 12 B - 2“ a podání žádosti o
podporu do průběžné 91. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále
jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 128 805 271,47 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši
99 952 268,87 Kč vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 40 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 39 980 907,55 Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1020/RK/20,
3. předfinancování projektu ve výši 60 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 59 971 361,32 Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 1020/RK/20,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 28 853 002,60 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1020/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 10. 9. 2020.
K bodu: Kompenzace dotčeným obcím - ochrané pásmo hluku letiště v Plané u Českých Budějovic
Usnesení č. 936/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr poskytnutí peněžitého daru obcím dotčených ochranným pásmem hluku letiště;
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II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. navržené způsoby kompenzace dle důvodové zprávy návrhu č. 1039/RK/20,
2. poskytnutí daru obcím jako kompenzaci za ochranné pásmo hluku letiště v Plané u Českých Budějovic ve
výši:
obec Planá u ČB – 477 565,- Kč
obec Homole – 279 605,- Kč
obec Lipí – 78 290,- Kč
obec Litvínovice 14 540,-Kč,
3. návrh Darovací smlouvy ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 1175/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh
smlouvy na peněžitý dar - kompenzaci dotčeným obcím - ochranné pásmo hluku letiště v Plané u Českých
Budějovic.
T: 10. 9. 2020
K bodu: Poskytnutí individuální dotace obci Strážkovice
Usnesení č. 937/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost obce Strážkovice o poskytnutí individuální dotace ve výši 879 512,20 Kč na vybudování chodníku
v rámci stavby „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. individuální dotaci obci Strážkovice ve výši 879 512,20 Kč na vybudování chodníku v rámci stavby
„Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“,
2. návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 1 návrhu 1057/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Josefu Knotovi, MBA, prvnímu náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh
smlouvy o poskytnutí dotace obci Strážkovice.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka IAM a souvisejících služeb, poskytování
servisních služeb IAM a implementace softwaru“
Usnesení č. 938/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 989/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Dodávka IAM a souvisejících služeb, poskytování servisních služeb IAM a implementace softwaru“ konané
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení včetně odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě na veřejnou zakázku „Dodávka
IAM a souvisejících služeb, poskytování servisních služeb IAM a implementace softwaru“ na základě § 127
odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
neboť v zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího řízení;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit všechny potřebné úkony související se
zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka IAM a souvisejících služeb, poskytování servisních
služeb IAM a implementace softwaru“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba
stávajícího objektu dílen“ (SOŠ a SOU Písek)
Usnesení č. 939/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 1026/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu dílen“
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 „Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího
objektu dílen“:
název společnosti: KOČÍ a.s.
se sídlem: K Lipám 132, 39701 Písek
IČO: 46683046
za cenu nejvýše přípustnou 7 882 995,00 Kč bez DPH, 9 538 424,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Zuzaně Sýbkové, ředitelce Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, IČO 00511382:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Zastřešení stávající zpevněné plochy a nástavba stávajícího objektu
dílen“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Dobevský“
(KŠH České Budějovice)
Usnesení č. 940/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1- 3 k návrhu č. 1030/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Dobevský“ 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 výpustného zařízení rybníka Dobevský“:
název společnosti: HYDRO & KOV s.r.o.
se sídlem: Pražská 1333, 379 01 Třeboň
IČO: 27720161
za cenu nejvýše přípustnou 8 999 999,00 Kč bez DPH, 10 889 999,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: Auböck s.r.o.
se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 26089785
za cenu nejvýše přípustnou 9 022 569,00 Kč bez DPH, 10 917 308,00 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: AQUASYS spol. s r.o.
se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 25344447
za cenu nejvýše přípustnou 9 065 300,00 Kč bez DPH, 10 969 013,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství České Budějovice, IČO 71294775:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka IAM a souvisejících služeb, poskytování servisních
služeb IAM a implementace softwaru“
Usnesení č. 941/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhy smluv a ustanovení komise podle návrhu
č. 1016/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, a to po
zrušení předchozího zadávacího řízení;
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. 1016/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
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 „SPŠ Tábor – Demolice objektu č. p. 2572“
Usnesení č. 942/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 1025/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „SPŠ Tábor – Demolice
objektu č. p. 2572“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední průmyslové škole strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670,
IČO 600618963, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek
na výběr dodavatele „SPŠ Tábor – Demolice objektu č. p. 2572“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
2) Ing. Marcel Gause, ředitel školy
Eva Petrová, ekonom školy
3) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT
PaedDr. Jiří Moravec, OŠMT
4) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Vladimír Hruška, OVZI
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Irena Štěpánková, OVZI,
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2. Ing. Marcelu Gausovi, řediteli školy, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k
projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy a přístavba budovy DpS Horní Stropnice“
Usnesení č. 943/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 1022/RK/20 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Stavební
úpravy a přístavba budovy DpS Horní Stropnice“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Stavební úpravy a přístavba budovy DpS Horní Stropnice“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 1022/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Jaroslav Kupsa, člen zastupitelstva kraje
2) Mgr. Pavla Doubková, OSOV KÚ
Ing. Jana Holická, OSOV KÚ
3) Bc. Alena Frdlíková, OVZI KÚ
Petra Řimnáčová, OVZI KÚ
4) Ing. Jan Basík, OVZI KÚ
Ing. Tereza Nováková, OVZI KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“
Usnesení č. 944/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek, zadávací dokumentace a smlouvy spolupráci a koordinaci podle
návrhu č. 1042/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 stavební práce „I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, po provedení zadávacího řízení předložit zprávu radě
kraje k projednání.
K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - zrušení části usnesení č. 559/2020/RK-98
Usnesení č. 945/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
část usnesení č. 559/2020/RK-98 ze dne 4. 6. 2020, bod I., část 2., příloha č. 1, řádek č. 273 ve věci
poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, s financováním z projektu Kotlíkové dotace
v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám, Ladislavu Jahodovi;
8
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

II. schvaluje
poskytnutí dotace v maximální výši 120 000,- Kč v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, s financováním
z projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám, Jiřímu Jahodovi a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného usnesením rady kraje č. 559/2020/RK-98;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 29. 12. 2023
K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení č. 946/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí,
1. žádost Ladislava Kubeše a žádost Marie Tomáškové o změnu zdroje tepla v uzavřené smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1
k návrhu č. 985/RK/20,
2. žádost Dagmar Valentové, žádost Ireny Šimečkové, žádost Pavla Schneidera, žádost Hany
Schilbergerové, žádost Vratislava Kuzdase, žádost Petra Čížka, žádost Jany Janů, žádost Jana Pohana,
žádost Jana Klavíka, žádost Daniela Prokopa, žádost Hany Habrdové, žádost Marka Chalupského, žádost
Jany Fialové, žádost Františka Honzy, žádost Eduarda Šnajdra, žádost Miloslava Dvořáka, žádost Lenky
Kisvetrové a žádost Moniky Vejpustkové 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. 985/RK/20,
3. žádost Zdeňky Květoňové 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. 985/RK/20;
II. schvaluje
1. Ladislavu Kubešovi, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, z kotle
na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání na tepelné čerpadlo, se zachováním dotace v
maximální výši 100 000,- Kč,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5142/2020 ze dne 30. 3. 2020 dle přílohy č. 2
k návrhu č. 985/RK/20, kterým se mění nový zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa –
automatické přikládání na tepelné čerpadlo se zachováním dotace v maximální výši 100 000,- Kč,
3. Dagmar Valentové, 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,
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/4389/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy č. 3
k návrhu č. 985/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
5. Ireně Šimečkové, 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. 3. 2021,
6. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4908/2020 ze dne 2. 3. 2020 dle přílohy č. 4
k návrhu č. 985/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 3. 2021,
7. Marii Tomáškové, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, z kotle
na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání na kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa –
ruční přikládání, a poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí
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z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, v maximální výši
100 000,- Kč,
8. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4744/2020 ze dne 30. 3. 2020, kterým se mění nový
zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání na kotel na tuhá paliva –
výhradně biomasa – ruční přikládání a snižuje se maximální výše dotace na 100 000,- Kč, dle přílohy č. 5
k návrhu č. 985/RK/20,
9. Pavlu Schneiderovi, 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,
10. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4781/2020 ze dne 30. 3. 2020 dle přílohy č. 6
k návrhu č. 985/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
11. Haně Schilbergerové, 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. 9. 2021,
12. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5791/2020 ze dne 28. 4. 2020 dle přílohy č. 7
k návrhu č. 985/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021,
13. Vratislavu Kuzdasovi, 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,
14. 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/5094/2020 ze dne 21. 4. 2020 dle přílohy č. 8
k návrhu č. 985/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
15. Petru Čížkovi, 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,
16. 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/4923/2020 ze dne 2. 3. 2020 dle přílohy č. 9
k návrhu č. 985/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2021,
17. Janě Janů, 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,
18. 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/4625/2020 ze dne 16. 3. 2020 dle přílohy č. 10
k návrhu č. 985/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2021,
19. Janu Pohanovi, 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. 5. 2021,
20. 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/5125/2020 ze dne 21. 4. 2020 dle přílohy č. 11
k návrhu č. 985/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 5. 2021,
21. Janu Klavíkovi, 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,
22. 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/4548/2020 ze dne 9. 4. 2020 dle přílohy č. 12
k návrhu č. 985/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2021,
23. Danielu Prokopovi, 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,
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24. 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/4897/2020 ze dne 16. 3. 2020 dle přílohy č. 13
k návrhu č. 985/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
25. Haně Habrdové, 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,
26. 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/4981/2020 ze dne 6. 4. 2020 dle přílohy č. 14
k návrhu č. 985/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2021,
27. Marku Chalupskému, 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,
28. 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/4818/2020 ze dne 9. 4. 2020 dle přílohy č. 15
k návrhu č. 985/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
29. Janě Fialové, 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,
30. 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/4986/2020 ze dne 6. 4. 2020 dle přílohy č. 16
k návrhu č. 985/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2021,
31. Františku Honzovi, 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. 4. 2021,
32. 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/4969/2020 ze dne 6. 4. 2020 dle přílohy č. 17
k návrhu č. 985/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2021;
33. Eduardu Šnajdrovi, 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,
34. 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/4982/2020 ze dne 6. 4. 2020 dle přílohy č. 18
k návrhu č. 985/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 11. 2020,
35. Miloslavu Dvořákovi, 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,
36. 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/4635/2020 ze dne 16. 3. 2020 dle přílohy č. 19
k návrhu č. 985/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2021,
37. Lence Kisvetrové, 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. 4. 2021,
38. 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/4839/2020 ze dne 9. 4. 2020 dle přílohy č. 20
k návrhu č. 985/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 4. 2021,
39. Monice Vejpustkové, 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,
40. 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/4794/2020 ze dne 9. 4. 2020 dle přílohy č. 21
k návrhu č. 985/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
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41. 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/4776/2020 uzavřené dne 30. 3. 2020 s Josefem
Květoněm, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Josefa Květoně, na Zdeňku Květoňovou,
z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě ukončeného dědického řízení vzhledem
k úmrtí Josefa Květoně, dle přílohy č. 22 k návrhu č. 985/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 10. 2020
K bodu: Smlouva o umístění movitého majetku úřadu v objektu policie
Usnesení č. 947/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o Smlouvě o umístění movitého majetku Jihočeského kraje v objektu policie;
II. schvaluje
uzavření Smlouvy o umístění movitého majetku Jihočeského kraje v objektu policie dle přílohy č. 1 návrhu
č. 996/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
K bodu: Zpráva o činnosti Komise pro kulturu a cestovní ruch za období od 21. 11. 2019 do 26. 2. 2020
Usnesení č. 948/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti Komise pro kulturu a cestovní ruch Rady Jihočeského kraje za období od 21. 11. 2019 do
26. 2. 2020.
K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje pro obec Vlastec na kofinancování akce v rámci Národního
programu Životní prostředí
Usnesení č. 949/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost o dotaci pro obec Vlastec ve výši 1 900 163,00 Kč na kofinancování akce v rámci Národního
programu Životní prostředí;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dotaci ve výši 1 900 163,00 Kč na kofinancování akce „Obec Vlastec – ČOV a kanalizace, I. etapa“ pro
obec Vlastec, Vlastec 48, 397 01 Písek, IČO 00511773,
2. smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci Národního
programu Životní prostředí;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje návrh dotace a návrh smlouvy
k projednání.
T: 10. 9. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 návrh
Usnesení č. 950/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 podle příloh návrhu č. 944/RK/20;
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II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit Pravidla Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 s alokací 100 mil. Kč,
2. vyhlásit Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 s termínem zveřejnění výzvy dne
11. 9. 2020, termínem zahájení podávání žádostí dne 12. 10. 2020 a termínem ukončení podávání žádostí
dne 31. 12. 2020;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh vyhlášení dotačního programu zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 10. 9. 2020
K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 951/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Základní uměleckou školu,
Strakonice, Kochana z Prachová 263, IČO 60650745, ve výši 850 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou
návrhu č.1024/RK/20.
K bodu: Účast na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže 2021 v Olomouckém kraji
Usnesení č. 952/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace o stavu přípravy Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. účast reprezentace Jihočeského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2021,
2. složení Organizačního výboru pro zabezpečení účasti Jihočeského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí
a mládeže ČR v roce 2021;
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: Sdělení výsledku konkursu
Usnesení č. 953/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy, České Budějovice,
Preslova 592/2 v souladu se zápisem z konkursu;
II. jmenuje
v souladu s § 33 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s § 59 odst. 1
písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) s účinností od 1. 10. 2020 Bc. Ivanu Moravcovou
na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy, České Budějovice, Preslova 592/2.
K bodu: Vyhlášení konkursních řízení
Usnesení č. 954/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. vyhlašuje
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele
1. Domu dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394,
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2. Středního odborného učiliště, Blatná, U Sladovny 671;
II. odvolává
Ing. Miroslava Čapka, ředitele Středního odborného učiliště, Blatná, U Sladovny 671, a to k datu 31. 12.
2020;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky kraje:
1. do 31. 12. 2020 předat odvolání řediteli Středního odborného učiliště, Blatná, U Sladovny 671,
2. předložit radě kraje výsledná pořadí uchazečů konkursních řízení.
K bodu: Jmenování školské rady na nové funkční období
Usnesení č. 955/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
výsledky voleb do dvou třetin školské rady při Obchodní akademii, České Budějovice, Husova 1 zřizované
Jihočeským krajem, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle důvodové zprávy návrhu č. 1018/RK/20;
II. jmenuje
Ing. Petra Lamače a Ing. Miroslava Nejedlého členem školské rady za zřizovatele při Obchodní akademii,
České Budějovice, Husova 1.
K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení č. 956/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dodatek zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí T. G.
Masaryka 788, IČO 60064781, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele,
který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 771/RK/20,
2. dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kaplice, Pohorská 86, IČO
75050081, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 2 návrhu č. 771/RK/20,
3. dodatek zřizovací listiny Základní umělecké školy, Velešín, Školní 609, IČO 60084359, kterým se mění
Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 3 návrhu č. 771/RK/20,
4. dodatek zřizovací listiny Střední zemědělské školy, Písek, Čelakovského 200, IČO 60869054, kterým se
mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 4 návrhu č. 771/RK/20,
5. dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, IČO 60075911, kterým se mění
Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 5 návrhu č. 771/RK/20,
6. dodatek zřizovací listiny Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 6 návrhu č. 771/RK/20,
7. dodatek zřizovací listiny Dětského domova, Mateřské školy, Základní školy, a Praktické školy, Písek,
Šobrova 111, IČO 60869097, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který
se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 7 návrhu č. 771/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 10. 9. 2020
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K bodu: Odpis pohledávky
Usnesení č. 957/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit prominutí dluhu ****** vůči Základní umělecké škole, Jindřichův Hradec,
Janderova 165/II, IČO 6081682, ve výši 1 702 494 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 840/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh usnesení na jednání zastupitelstva kraje.
T.: 10. 9. 2020
K bodu: Personální záležitosti školství - platový výměr
Usnesení č. 958/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
platový výměr ředitelky Mateřské školy, České Budějovice, Preslova 592/2, IČO 71294783, s účinností
od 1. října 2020 v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy návrhu č. 1051/RK/20.
K bodu: Zpráva o činnosti Sportovní komise za období od 11. 12. 2019 do 9. 6. 2020
Usnesení č. 959/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti Sportovní komise Rady Jihočeského kraje za období 11. 12. 2019 do 9. 6. 2020.
K bodu: Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na období 2020–2021
Usnesení č. 960/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
se změnami u sociálních služeb, které jsou součástí základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na
období 2020-2021, na základě podaných žádostí poskytovatelů, dle přílohy návrhu č. 988/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změny u sociálních služeb, které jsou součástí základní sítě sociálních služeb
v Jihočeském kraji na období 2020-2021, na základě podaných žádostí poskytovatelů, dle přílohy návrhu
č. 988/RK/20;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 10. 9. 2020
K bodu: Žádost organizace Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s. o individuální dotaci
Usnesení č. 961/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost organizace Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., Chelčice 1, PSČ 389 01, IČO 28138520,
o poskytnutí individuální dotace ve výši 120 000 Kč na projekt Dofinancování mzdových nákladů
pečovatelské služby Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace organizaci Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.,
Chelčice 1, PSČ 389 01, IČO 28138520, ve výši 100 000 Kč na projekt Dofinancování mzdových nákladů
pečovatelské služby Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s.;
III. ukládá
Mgr. Zdeňkovi Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 10. 09. 2020
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K bodu: Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci Krajského dotačního programu na podporu
sociálních služeb pro rok 2020
Usnesení č. 962/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádosti o poskytnutí dotace podané v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro
rok 2020 a návrhy hodnotící komise dle přílohy 2 návrhu č. 986/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí dotací dle návrhů hodnotící komise na rozdělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům
v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020 dle přílohy 2 návrhu
č. 986/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle Pravidel programu,
2. neposkytnutí dotací dle návrhů hodnotící komise uvedeným v příloze 2 návrhu č. 986/RK/20;
III. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit uvedené návrhy výše finančních prostředků
doporučených hodnotící komisí pro jednotlivé žadatele zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 10. 09. 2020
K bodu: Změna usnesení č. 164/2020/ZK-28 - Návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního
programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s
přechodem na vysílací standard DVB-T2
Usnesení č. 963/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace o přehodnocení žádostí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje zařízením
sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 dle přílohy 2 návrhu
č. 1034/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 164/2020/ZK-28 bodu II., a to ve znění přílohy 2 návrhu
č. 1034/RK/20 na základě doporučení hodnotící komise v celkové výši 715 403,25 Kč a uzavření dodatků
veřejnoprávních smluv dle přílohy 3 návrhu č. 1034/RK/20;
III. schvaluje
změnu v podání žádosti o dotaci Ministerstvu průmyslu a obchodu v rámci Programu podpory – vybavení
zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací
standard DVB-T2 z původní požadované výše 712 743,62 Kč na nově nárokovanou výši 715 403,25 Kč;
IV. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit přehodnocené návrhy výše finančních prostředků
doporučených hodnotící komisí pro vybrané žadatele v rámci dotačního programu „Program podpory
vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na
vysílací standard DVB-T2“ zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Dotační program Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2021
Usnesení č. 964/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
1. s návrhem pravidel dotačního programu „Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok
2021“ dle přílohy 1 návrhu č. 1038/RK/20 s alokací 6 000 000,- Kč,
2. s odlišným postupem v rámci dotačního programu „Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc“ mimo směrnici SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit pravidla dotačního programu „Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok
2021“,
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2. vyhlásit dotační program „Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2021“ s
termínem zveřejnění výzvy dne 11. 9. 2020, s termínem zahájení podávání žádostí 12. 10. 2020 a s
termínem ukončení podávání žádostí 26. 10. 2020 do 12.00 hodin,
3. schválit odlišný postup v rámci dotačního programu „Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc pro rok 2021“ mimo směrnici SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční
podpory;
III. jmenuje
Hodnotící komisi Jihočeského kraje pro dotační program „Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc pro rok 2021“ ve složení:
Náměstek pro sociální oblast – předseda komise,
Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru sociálních věcí,
Mgr. Eva Novotná, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí;
IV. ukládá
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 10.9. 2020
K bodu: Rozhodnutí jediného společníka společnosti JIKORD s.r.o. - personální záležitosti
Usnesení č. 965/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, 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
Ing. Josefa Michálka, dat. nar. 4. 3. 1959, trvale bytem Nad školou 328, 386 01 Strakonice, ke dni 2. 9. 2020
do funkce jednatele obchodní společnosti JIKORD s. r. o., IČO 28117018;
II. schvaluje
Smlouvu o výkonu funkce jednatele společnosti JIKORD s.r.o., uvedenou v neveřejné příloze č. 1 návrhu č.
1058/RK/20;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, zajistit příslušné kroky k realizaci části I. a II. usnesení.
K bodu: Zákonodárná iniciativa o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v r. 2020 v souvislosti s
epidemií koronaviru
Usnesení č. 966/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zákonodárnou iniciativu na vydání zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových
příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 dle přílohy
návrhu č. 1059/RK/20;
II. ukládá
Bc. Jiřímu Švecovi, členu rady kraje, předložit návrh zákonodárné iniciativy zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 10. 9. 2020
K bodu: Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. Jindřichův Hradec
Usnesení č. 967/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
odstranění staveb bez čp/če, které jsou součástí pozemků parcel KN č. 2364/57 a 2364/58, a části oplocení
v délce cca 67,5 m, vše v k. ú. Jindřichův Hradec, svěřených k hospodaření Centru sociálních služeb
Jindřichův Hradec, Česká 1175, IČO 75011191,
2. uložit
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JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. 1. usnesení;
II. ukládá
Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. České Budějovice 3
Usnesení č. 968/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
odstranění stavby čp. 489, která je součástí pozemku parcely KN č. 1374 a staveb bez čp/če, které jsou
součástí pozemků parcel KN č. 1373/6, 1376/3, 1376/4 a 1376/6, vše v k. ú. České Budějovice 3, svěřených
k hospodaření Domovu Libníč a Centru sociálních služeb Empatie, Libníč 17, IČO 00666271,
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 tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Údraž
Usnesení č. 969/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Údraž, svěřených k hospodaření Správě a údržbě silnic
Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 453 podle přílohy č. 1 návrhu č. 1041/RK/20 s překročením
limitu ceny o +9,6 % a výměry o +8,0 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. České Budějovice 3
Usnesení č. 970/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku parc. KN č.1377/1 v rozsahu
cca 2 m2 v k. ú. České Budějovice 3, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu uložení
zemního kabelového vedení NN, v právu umístění el. pilíře 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/126/20 v příloze č. 4 návrhu č. 1007/RK/20,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 1007/RK/20;
II. pověřuje
Bc. Evu Kysnarovou, ředitelku Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, se sídlem Libníč 17,
373 71 Libníč, IČO 00666271, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene dle části I. 2. usnesení.
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K bodu: Věcná břemena pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Planá u Č. Budějovic
Usnesení č. 971/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení věcného břemene na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na části pozemku parc. KN č. 1469/326 v rozsahu cca 5 bm v k. ú. Planá u Č. Budějovic,
ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu uložení zemního kabelového vedení VN –
spojky VN 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 dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/127/20 v příloze č. 4 návrhu č. 1008/RK/20,
2. zřízení věcného břemene na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na části pozemku parc. KN č. 99/13 v rozsahu cca 94 bm v k. ú. Planá u Č. Budějovic,
ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu uložení zemního kabelového vedení NN,
v právu umístění 1 ks kabelového pilíře 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
dle návrhu smlouvy č. SSB/OHMS/128/20 v příloze č. 5 návrhu č. 1008/RK/20,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 6 návrhu
č. 1008/RK/20;
II. pověřuje
JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., ředitele krajského úřadu, kontrolou dodržování podmínek smluv o smlouvách
budoucích o zřízení věcného břemene dle části I. 1. a 2. usnesení a projednáním přenesení práv
a povinností z těchto věcných břemen na nájemce.
K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 972/2020/RK-105
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. informaci o neuskutečnění akce „Staročeské dožínky“ žadatele: Obec Boršov nad Vltavou, Obecní 52,
373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00244694,
2. předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1032/RK/20;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1032/RK/20 ve výši 20 000,- Kč
příjemci: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice, IČO 26068877,
na zajištění akce: „XIV. koncert - představení pro jihočeské dárce krve“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 návrhu č. 1032/RK/20,
2. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1032/RK/20 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
a) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Farní charita Milevsko, U Bažantnice 561, 399 01 Milevsko, IČO 63263416,
na zajištění akce: „Koncert Boni Pueri“,
b) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Sudoměřské proudy, z.s., Sudoměř 3, 386 01 Strakonice, IČO 07564236, na
zajištění akce: „Otava fest - festival pro řeku“,
c) ve výši 5 000,- Kč příjemci: RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, z.s., Husova tř.
622/45, 370 05 České Budějovice, IČO 26516519, na zajištění akce: „Bambifest 2020 České Budějovice“,
d) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Okresní agrární komora Tábor, Purkyňova 2533, 390 02 Tábor,
IČO 49062913, na zajištění akce: „Den zemědělců, potravinářů a venkova okresu Tábor“;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 10 000,- Kč příjemci: Město Nové Hrady, nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady,
IČO 245267, na zajištění akce: „Oslava Mezinárodního dne seniorů“;
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
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Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

………………………………….
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