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 108. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 1. 10. 2020
Program:
1. Novela jednacího řádu rady kraje
Usnesení 993/2020/RK-108
2. Zmocnění k vydávání osobních ochranných prostředků
Usnesení 994/2020/RK-108
3. Rozhodnutí jediného akcionáře – Změna plánu investic na rok 2020 obchodní společnosti Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení 995/2020/RK-108
4. Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje
Usnesení 996/2020/RK-108
5. Změna plánů reprodukce majetku a odpisových plánů na rok 2020 příspěvkových organizací v oblasti
zdravotnictví
Usnesení 997/2020/RK-108
6. Posouzení potenciálu projektových záměrů pro oblast cestovního ruchu na turistické oblasti BudějovickoHlubocko
Usnesení 998/2020/RK-108
7. Demolice objektů v dolní části areálu po armádě ČR - Planá u Českých Budějovic - vícepráce,
méněpráce, dodatek č.1
Usnesení 999/2020/RK-108
8. „Most ev.č. 1354 - 1 přes říčku Smutná za Bechyní“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení 1000/2020/RK-108
9. Dodatek č.1 ke smlouvě 139S/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020
Usnesení 1001/2020/RK-108
10. Most ev. č. 156-008 Nová Ves“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 2
Usnesení 1002/2020/RK-108
11. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Požární vybavení – Heliport HEMS České Budějovice (provoz
VFR den, noc)“
Přerušeno
12. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 3 ks nádrží pro skladování a výdej PHM“
Usnesení 1003/2020/RK-108
13. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budov SŠTO Dačice instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FVE“
Usnesení 1004/2020/RK-108
14. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci
přeshraniční spolupráce při poskytování PNP“
Usnesení 1005/2020/RK-108
15. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 14517-2 přes potok Spůlka-Mlýny“
Usnesení 1006/2020/RK-108
16. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „ZZS Jihočeského kraje - Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let
– části 2,4,10“
Usnesení 1007/2020/RK-108
17. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Jižní tangenta České Budějovice – Dohled nad realizací stavby“
Usnesení 1008/2020/RK-108
18. Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2021“
Usnesení 1009/2020/RK-108
19. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Výběr generálního dodavatele náhradního zdroje – kogenerační
jednotky na zemní plyn včetně projektové dokumentace pro Domov důchodců Dobrá Voda“
Usnesení 1010/2020/RK-108
20. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 1011/2020/RK-108
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21. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 1012/2020/RK-108
22. Dotační program Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění
dopadů klimatické změny, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1013/2020/RK-108
23. Návrh Dohody o vypořádání závazků - neuveřejněná smlouva v Registru smluv
Usnesení 1014/2020/RK-108
24. Žádost o poskytnutí individuální dotace - Kominické muzeum
Usnesení 1015/2020/RK-108
25. Dodatek ke zřizovací listině organizace Prachatické muzeum
Usnesení 1016/2020/RK-108
26. Jmenování školské rady na nové funkční období
Usnesení 1017/2020/RK-108
27. Souhlas se zapojením příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti školství do
projektu Obědy pro děti od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Usnesení 1018/2020/RK-108
28. Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení 1019/2020/RK-108
29. Dofinancování provozních nákladů příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 1020/2020/RK-108
30. Prodloužení smlouvy o výpůjčce - Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Usnesení 1021/2020/RK-108
31. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti Domova důchodců Horní Planá a Domova pro seniory Kaplice do
grantového řízení nadace ČEZ
Usnesení 1022/2020/RK-108
32. Žádost o individuální dotaci z rozpočtových prostředků JčK organizace ICOS Český Krumlov, o.p.s., IČ
70815089 a organizace PREVENT 99 z.ú., IČ 69100641
Usnesení 1023/2020/RK-108
33. Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 – stroje a stavby aktualizace č. 3
Usnesení 1024/2020/RK-108
34. Rozpočtové změny 20/20
Usnesení 1025/2020/RK-108
35. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Kadolec u Slavonic
Usnesení 1026/2020/RK-108
36. Smlouva o výpůjčce č. 56/2020/Z/OED o zapůjčení uměleckých děl z Alšovy jihočeské galerie v Hluboké
nad Vltavou
Usnesení 1027/2020/RK-108
37. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/134/20 v k. ú. Český Krumlov
Usnesení 1028/2020/RK-108
38. Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Tálín
Usnesení 1029/2020/RK-108
39. Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Planá u Č. Budějovic - připojení haly
Usnesení 1030/2020/RK-108
40. Výpomoc Krajského úřadu Jihočeského kraje Krajské hygienické stanici se sídlem v Českých
Budějovicích a Nemocnici České Budějovice a. s.
Usnesení 1031/2020/RK-108
41. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1032/2020/RK-108

*****
K bodu: Novela jednacího řádu rady kraje
Usnesení č. 993/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
novelu jednacího řádu Rady Jihočeského kraje s účinností od 1. 10. 2020 ve znění dle přílohy návrhu číslo
1116/RK/20.
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K bodu: Zmocnění k vydávání osobních ochranných prostředků
Usnesení č. 994/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. zmocňuje
hejtmana kraje, v jeho nepřítomnosti statutárního zástupce hejtmana, k souhlasu s vydáním osobních
ochranných prostředků v souvislosti s nákazou COVID-19 z krajského skladu hmotných rezerv organizacím,
které nejsou zřízeny Jihočeským krajem. Tento výdej bude následně podléhat schválení radou kraje;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit související administrativní a organizační
náležitosti související s částí I. usnesení.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Změna plánu investic na rok 2020 obchodní společnosti
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 995/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
změnu Plánu investic na rok 2020 – přístroje nutné pro vybavení PCR laboratoře dle přílohy č. 2 návrhu
č. 1126/RK/20.
K bodu: Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského
kraje
Usnesení č. 996/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
vydává
souhlas zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek a s přijetím nadačního příspěvku od Nadace
ČEZ pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IČO 48199931,
na projekt „Dekontaminační kontejner“. Majetek nabývá organizace pro svého zřizovatele.
K bodu: Změna plánů reprodukce majetku a odpisových plánů na rok 2020 příspěvkových organizací v
oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 997/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změnu č. 1 plánu reprodukce majetku na rok 2020 Psychiatrické léčebny Lnáře, IČO 00668168, dle
přílohy č. 1 návrhu č. 1104/RK/20,
2. změnu č. 2 plánu reprodukce majetku na rok 2020 Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje,
IČO 48199931, dle přílohy č. 3 návrhu č. 1104/RK/20,
3. změnu č. 1 odpisového plánu na rok 2020 Psychiatrické léčebny Lnáře, IČO 00668168, dle přílohy č. 5
návrhu č. 1104/RK/20,
4. změnu č. 2 odpisového plánu na rok 2020 Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje,
IČO 48199931, dle přílohy č. 7 návrhu č. 1104/RK/20.
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K bodu: Posouzení potenciálu projektových záměrů pro oblast cestovního ruchu na turistické oblasti
Budějovicko-Hlubocko
Usnesení č. 998/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
analytickou studii „Posouzení potenciálu projektových záměrů pro oblast cestovního ruchu na
Českobudějovicku-Hlubocku“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 1062/RK/20;
II. ukládá
Ing. Luboši Průchovi, vedoucímu Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, ve
spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu analytickou studii zaměřenou na posouzení potenciálu
projektových záměrů i mimo oblast Českobudějovicka-Hlubocka v celém Jihočeském kraji.
K bodu: Demolice objektů v dolní části areálu po armádě ČR - Planá u Českých Budějovic - vícepráce,
méněpráce, dodatek č.1
Usnesení č. 999/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
méněpráce a vícepráce na akci „Demolice objektů v dolní části areálu po armádě ČR – Planá u Českých
Budějovic“ uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové
zprávy a příloh č. 1-3 návrhu č.1103/RK/20;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 ve výši 78 008,16 Kč bez DPH dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1 návrhu
č.1103/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou Sdružení SANO – FCC – Planá, Branka 417, 374 01 Trhové Sviny, IČO 26016613, ve znění přílohy č.
2 návrhu č.1103/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
Sdružení SANO – FCC – Planá, Branka 417, 374 01 Trhové Sviny, IČO 26016613, dle bodu II. tohoto
usnesení hejtmance kraje k podpisu.
T: do 30.10. 2020
K bodu: „Most ev.č. 1354 - 1 přes říčku Smutná za Bechyní“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení č. 1000/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Most ev.č. 1354 – 1 přes říčku Smutná za Bechyní“ uvedené ve změnovém
listu č. 1, včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 3 návrhu
č. 1093/RK/20;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 po započtení víceprací a méněprací ve výši mínus 731 715,70 Kč bez DPH dle
důvodové zprávy a příloh č. 1 – 3 návrhu č. 1093/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599, ve
znění přílohy č. 3 k návrhu č. 1093/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
SWIETELSKY stavební s.r.o. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
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K bodu: Dodatek č.1 ke smlouvě 139S/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020
Usnesení č. 1001/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě 139S/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2020, pod číslem 139S/2020/1, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1127/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.
K bodu: Most ev. č. 156-008 Nová Ves“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 2
Usnesení č. 1002/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Most ev. č. 156-008 Nová Ves“ uvedené ve změnových listech č. 3 a 4 dle
důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1105/RK/20 ve výši dodatečných stavebních prací 641 656,00 Kč
bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 321 707,57 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 3 a 4 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1105/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO 70971641 a zhotovitelem stavby firmou
EUROVIA CS, a.s., U Michelského Lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO 45274924;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, uzavřít dodatek č. 2
smlouvy s dodavatelem podle části II. usnesení.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 3 ks nádrží pro skladování a výdej PHM“
Usnesení č. 1003/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v
přílohách č. 1–2 k návrhu č. 1107/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
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka 3 ks nádrží pro skladování a výdej PHM“:
1. název společnosti: TRASO s.r.o.
se sídlem:
Markova 1767, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO:
25390490
za cenu nejvýše přípustnou 4 915 652,00 Kč bez DPH, 5 947 938,92 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení v pořadí:
název společnosti:
UNIDATAZ s.r.o.
se sídlem:
Průmyslová 3601/7, 669 02 Znojmo
IČO:
25339061
za cenu nejvýše přípustnou 4 955 341,00 Kč bez DPH, 5 995 962,61 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO: 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Dodávka 3 ks nádrží pro skladování a výdej PHM“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budov SŠTO Dačice instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FVE“
Usnesení č. 1004/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a zprávu o hodnocení nabídek uvedené v
přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 1108/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické
náročnosti budov SŠTO Dačice - instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FVE“ konané
v režimu zjednodušeného podlimitního 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 „Snížení energetické náročnosti budov SŠTO Dačice instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FVE“:
název společnosti: TOMIreko, s.r.o.
se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
IČO: 28359216
za cenu nejvýše přípustnou 22 420 249,97 Kč bez DPH, 27 128 502,46 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: ABP HOLDING, a.s.
se sídlem: Thámova 31/34, 186 00 Praha 8
IČO: 15268446
za cenu nejvýše přípustnou 23 076 522,13 Kč bez DPH, 27 926 221,78 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Pavlu Kopačkovi, řediteli Střední školy technické a obchodní Dačice, Strojírenská 304, IČO 13503308:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Snížení energetické náročnosti budov SŠTO Dačice - instalace systému
pro technickou úpravu prostředí, instalace FVE“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci
přeshraniční spolupráce při poskytování PNP“
Usnesení č. 1005/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek v zadávacím řízení uvedenou v příloze č. 1 k návrhu č. 1113/RK/20 na plnění
veřejné zakázky na dodávky s názvem „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci přeshraniční
spolupráce při poskytování PNP“ 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 „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci
přeshraniční spolupráce při poskytování PNP“:
název společnosti: YOUR SYSTÉM, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 14900
IČO: 00174939
za cenu nejvýše přípustnou 5 802 860,00 Kč bez DPH, 7 021 460,60 Kč vč. DPH za dodávku
za cenu nejvýše přípustnou 1 840 160,00 Kč bez DPH, 2 226 593,60 Kč vč. DPH za servis,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 5 a servisní smlouvy ve znění dle přílohy č. 6 k
návrhu č. 543/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání
veřejné zakázky „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci přeshraniční spolupráce při
poskytování PNP“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 14517-2 přes potok Spůlka-Mlýny“
Usnesení č. 1006/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v
přílohách č. 1–2 k návrhu č. 1114/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 14517-2 přes
potok Spůlka-Mlýny“, 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 „Most ev. č. 14517-2 přes potok Spůlka-Mlýny“ na základě
§ 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., tj. v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné
zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím
řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv;
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 „Most ev. č. 14517-2 přes potok
Spůlka-Mlýny“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „ZZS Jihočeského kraje - Servis vozidel ZZS JčK na dobu
4 let – části 2,4,10“
Usnesení č. 1007/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, zprávu o hodnocení a protokoly o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1–4 k návrhu č. 1121/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem
„ZZS Jihočeského kraje – Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let – části 2,4,10“ konané v jednacím řízení bez
uveřejnění dle § 63, odst. 1 písm. a) 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 plnění B –
Tábor, Chýnovská 276:
název společnosti: Jan Loskot
se sídlem: Lužnická 2922, 390 01 Tábor
IČO: 42362857
za cenu nejvýše přípustnou v jednotkových cenách dle přílohy č.2 k návrhu č. 1121/RK/20,
2. zrušení části plnění C2 – Dačice, Antonínská 85/II zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka
pneumatik pro ZZS JčK na rok 2020“ 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 plnění G –
Strakonice, Radomyšlská 336:
název společnosti: AUTO STRAKONICE spol. s r.o.
se sídlem: Písecká 513, 386 01 Strakonice
IČO: 26025272
za cenu nejvýše přípustnou v jednotkových cenách dle přílohy č.2 k návrhu č. 1121/RK/20;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení pro části 2 a 10,
2. zrušit zadávací řízení pro část 4 (C2),
3. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
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K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Jižní tangenta České Budějovice – Dohled nad realizací stavby“
Usnesení č. 1008/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, návrhu příkazní smlouvy a
ustanovení komise podle návrhu č. 1077/RK/20 a jeho příloh č. 1 - 4;
II. schvaluje
zahájení otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby „Jižní tangenta České
Budějovice – Dohled nad realizací stavby“ podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve smluvním zastoupení zadavatele podle § 43
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele služeb na akci „Jižní tangenta České Budějovice – Dohled nad realizací stavby“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 4 k návrhu č. 1077/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady JčK
Bc. Jiří Švec, člen rady JčK
3) Ing. Jitka Liláková, OVZI
Bc. Alena Frdlíková, OVZI
4) Ing. Jiří Klása, ODSH
JUDr. Andrea Tetourová, ODSH
5) Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI
Ing. Jan Basík, OVZI
6) Bc. Vlastimil Zikmund, SUS JK
Ing. Jan Štícha, SUSJK;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení v zastoupení
zadavatele a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka ‘‘Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2021“
Usnesení č. 1009/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 1102/RK/20 a jeho
příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávka
pneumatik pro ZZS JčK na rok 2021“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi pro otevírání nabídek na akci „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2021“ pověřenou
všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 1102/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Kateřina Schacková, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Bc. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI,
2. komisi na výběr dodavatele na akci „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2021“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 1102/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky kraje
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2) Ing. Milan Rybák, OZDR KÚ
Mgr. Petr Studenovský, OZDR KÚ
3) Ing. Miroslav Beneš, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
4) Ing. Petr Polívka, ZZS JčK
Pavel Komárek, ZZS JčK
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI JčK,
3. MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Výběr generálního dodavatele náhradního zdroje – kogenerační
jednotky na zemní plyn včetně projektové dokumentace pro Domov důchodců Dobrá Voda
Usnesení č. 1010/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 1109/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 Výběr generálního dodavatele náhradního zdroje – kogenerační jednotky na zemní plyn
včetně projektové dokumentace pro Domov důchodců Dobrá Voda;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domovu důchodců Dobrá Voda, IČO 00666262, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na
výběr dodavatele Výběr generálního dodavatele náhradního zdroje – kogenerační jednotky na zemní plyn
včetně projektové dokumentace pro Domov důchodců Dobrá Voda pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 2 k návrhu č. 1109/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
2) Jana Zadražilová, ředitelka Domova důchodců Dobrá Voda
Jaroslava Drdová, pracovnice Domova důchodců Dobrá Voda
3) Mgr. Pavla Doubková, OSOV
Ing. Jana Holická, OSOV
4) Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
Ing. Jan Basík, OVZI
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. Janě Zadražilové, ředitelce Domova důchodců Dobrá Voda, IČO 00666262, 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 III.“
Usnesení č. 1011/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí,
1. žádost Vilmy Trojákové, žádost Anny Kulíškové, žádost Jarmily Pípalové, žádost Ladislava Vacky, žádost
Jaroslava Špirocha a žádost Petra Zadiny 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. 1090/RK/20,
2. žádost Anny Roulové 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. 1090/RK/20,
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3. žádost Antonína Chmela o změnu čísla bankovního spojení 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. 1090/RK/20;
II. schvaluje
1. Vilmě Trojákové, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva, do 31. 12. 2020,
2. uzavření dodatku č. 2 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/5023/2020 ze dne 6. 4. 2020 ve znění dodatku č. 1
SDO/OEZI/5023/2020/D č. 1 ze dne 7. 7. 2020 dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1090/RK/20, kterým je prodloužen
termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
3. Anně Kulíškové, 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. 2 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/4547/2020 ze dne 9. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1
SDO/OEZI/4547/2020/D č. 1 ze dne 27. 7. 2020 dle přílohy č. 3 k návrhu č. 1090/RK/20, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
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/5375/2020 uzavřené dne 6. 4. 2020 s Kamilou
Velickou, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Kamily Velické, na Annu Roulovou,
z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě ukončeného dědického řízení vzhledem
k úmrtí Kamily Velické, dle přílohy č. 4 k návrhu č. 1090/RK/20,
6. Jarmile Pípalové, 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,
7. 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/5196/2020 ze dne 30. 3. 2020 dle přílohy č. 5
k návrhu č. 1090/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
8. Ladislavu Vackovi, 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,
9. 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/5398/2020 ze dne 7. 5. 2020 dle přílohy č. 6
k návrhu č. 1090/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2021,
10. Jaroslavu Špirochovi, 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,
11. 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/5542/2020 ze dne 23. 4. 2020 dle přílohy č. 7
k návrhu č. 1090/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2021,
12. Petru Zadinovi, 169 00 Praha 6, 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,
13. 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/4792/2020 ze dne 9. 4. 2020 dle přílohy č. 8
k návrhu č. 1090/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020 a je
opraveno číslo usnesení rady kraje, kterým byla schválena žádost Petra Zadiny k poskytnutí dotace,
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/5309/2020, uzavřené dne 7. 5. 2020 s Antonínem
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Chmelem, kterým dochází k opravě čísla bankovního spojení příjemce dotace v uzavřené smlouvě o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 k návrhu č. 1090/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 12. 2020

K bodu: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení č. 1012/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Jany Klimešové 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. 1095/RK/20;
II. schvaluje
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/4815/2018 uzavřené dne 19. 4. 2018 s Janou
Klimešovou, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Jany Klimešové, na Žanetu Rédlovou,
z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě kupní smlouvy, dle přílohy č. 2 k návrhu č.
1095/RK/20;
III. ukládá,
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 12. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro
zmírnění dopadů klimatické změny, 1. výzva pro rok 2020 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1013/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro
zmírnění dopadů klimatické změny, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1081/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění
dopadů klimatické změny, 1. výzva pro rok 2020, s alokací 3 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 2. 10.
2020, s termínem zahájení podávání žádostí 2. 11. 2020 a s termínem ukončení podávání žádostí 13. 11.
2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky kraje,
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje,
Zdeněk Mráz, člen zastupitelstva kraje a předseda Výboru pro venkov, zemědělství a životní prostředí
zastupitelstva kraje,
Václav Kučera, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Monika Wögebauerová, oddělení vodního hospodářství,
Ing. Hana Zahradníková, vedoucí oddělení vodního hospodářství,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy:
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky kraje,
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
RNDr. Jana Krejsová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Hana Tůmová, Ph.D., členka zastupitelstva kraje,
Ing. Karolína Zámišová, oddělení vodního hospodářství,
Ing. Helena Rybková, oddělení vodního hospodářství,
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
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Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 12. 2020
K bodu: Návrh Dohody o vypořádání závazků - neuveřejněná smlouva v Registru smluv
Usnesení č. 1014/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření dohody o vypořádání závazku s MDDr. Adamem Kopeckým, se sídlem Fügnerovo náměstí 49/16,
397 01 Písek, IČO 03332136;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony vyplývající z části
I. usnesení.
T: 31.12. 2020

K bodu: Žádost o poskytnutí individuální dotace - Kominické muzeum
Usnesení č. 1015/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Kominického muzea – Spolku pro založení muzea kominického řemesla a jeho propagaci
o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 1 návrhu č. 1092/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje neschválit poskytnutí individuální dotace Kominickému muzeu – Spolku pro založení
muzea kominického řemesla a jeho propagaci, Sofijská 2796, 39005, IČO 03411842 ve výši 444 000 Kč
na projekt „Zpřístupňování výstavního sálu pro expozici kominického muzea – instalace výstavního mobiliáře
a zpřístupnění expozice veřejnosti“;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje žádost Kominického muzea – Spolku
pro založení muzea kominického řemesla a jeho propagaci k projednání.
K bodu: Dodatek ke zřizovací listině organizace Prachatické muzeum
Usnesení č. 1016/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 12 zřizovací listiny Prachatického muzea, příspěvkové organizace
Jihočeského kraje, kterým se mění příloha č. IA „Soupis majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření („svěřený majetek“)“;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: nejbližší pracovní zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
K bodu: Jmenování školské rady na nové funkční období
Usnesení č. 1017/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výsledky voleb do dvou třetin školské rady při školách zřizovaných Jihočeským krajem uvedených v příloze
návrhu č. 1031/RK/20, 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. 1031/RK/20;
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II. jmenuje
třetinu školských rad za zřizovatele při školách zřizovaných Jihočeským krajem uvedených v příloze návrhu
č. 1031/RK/20, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
K bodu: Souhlas se zapojením příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti školství
do projektu Obědy pro děti od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.
Usnesení č. 1018/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
1. se zapojením příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti školství do projektu
Obědy pro děti, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. v souladu s důvodovou zprávou návrhu
č. 1087/RK/20,
2. s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se kterým
budou příspěvkové organizace samy hospodařit.
K bodu: Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 1019/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
příspěvky z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného finančního vztahu ke zřizované organizaci pro:
1. Střední školu obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO 510874, ve výši 2 000 000 Kč,
2. Gymnázium, Strakonice, Máchova 174, IČO 60650443, ve výši 5 000 000 Kč v souladu s důvodovou
zprávou návrhu č.1098/RK/20.
K bodu: Dofinancování provozních nákladů příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 1020/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
navýšení provozních příspěvků příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti sociální
dle přílohy č. 2 návrhu 1085/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
I. usnesení.
K bodu: Prodloužení smlouvy o výpůjčce - Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Usnesení č. 1021/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí mezi Jihočeským krajem, prostřednictvím
Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, IČO 006 66 271, organizací hospodařící se svěřeným
majetkem, jako půjčitelem a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje,
IČO 751 51 511 jako vypůjčitelem, ze dne 28. 12. 2018, dle návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
v příloze č. 3 návrhu č. 1086/RK/20;
II. pověřuje
Bc. Evu Kysnarovou, ředitelku Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, uzavřením dodatku č. 1
ke smlouvě o výpůjčce dle části I. tohoto usnesení.
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K bodu: Souhlas zřizovatele s podáním žádosti Domova důchodců Horní Planá a Domova pro seniory
Kaplice do grantového řízení nadace ČEZ
Usnesení č. 1022/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
vydává
1. souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek Domova důchodců Horní Planá, IČO 00665746, do
grantového řízení Nadace ČEZ,
2. souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku v maximální výši 200 000,- Kč do majetku organizace
Domova důchodců Horní Planá,
3. souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek Domova pro seniory Kaplice, IČO 60630213, do
grantového řízení Nadace ČEZ,
4. souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku v maximální výši 200 000,- Kč do majetku organizace
Domova pro seniory Kaplice.
K bodu: Žádost o individuální dotaci z rozpočtových prostředků JčK organizace ICOS Český Krumlov, o.p.s.,
IČ 70815089 a organizace PREVENT 99 z.ú., IČ 69100641
Usnesení č. 1023/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost organizace ICOS Český Krumlov, o.p.s., 5. května 251, Český Krumlov, IČO 70815089,
o poskytnutí individuální dotace ve výši 118 000,- Kč na projekt Spolufinancování sociální služby „Podpora
rodin a dětí v ohrožení – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi“, identifikátor sociální služby:
9228308,
2. žádost organizace PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice, IČO 69100641, o poskytnutí
individuální dotace ve výši 57 130,- Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro rodiny a děti PREVENT
Strakonice, identifikátor sociální služby: 1111064;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí individuální dotace organizaci ICOS Český Krumlov, o.p.s., 5. května 251, Český Krumlov,
IČO 70815089, ve výši 118 000,- Kč na projekt Spolufinancování sociální služby „Podpora rodin a dětí
v ohrožení – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi“, identifikátor sociální služby: 9228308,
2. poskytnutí individuální dotace organizaci PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice, IČO 69100641,
ve výši 57 130,- Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro rodiny a děti PREVENT Strakonice,
identifikátor sociální služby: 1111064,
3.veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle přílohy 3 návrhu č. 1096/RK/20;
III. ukládá
Mgr. Zdeňkovi Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 12. 2020
K bodu: Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 – stroje a stavby aktualizace č. 3
Usnesení č. 1024/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh „Plánu reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 – stroje a stavby –
aktualizace č. 3“ uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 1106/RK/20;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, realizovat „Plán reprodukce majetku
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 – stroje a stavby – aktualizace č. 3“.
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K bodu: Rozpočtové změny 20/20
Usnesení č. 1025/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 335/R – 347/R,
2. návrh rozpočtových opatření č. 322/Z – 334/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 322/Z – 334/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 335/R –
347/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtová opatření č. 322/Z – 334/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Kadolec u Slavonic
Usnesení č. 1026/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Kadolec u Slavonic, svěřených k hospodaření
Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 760 podle přílohy č. 1 návrhu
č.1065/RK/20 s překročením limitu ceny o +17,0 % a výměry o + 25,6 % 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: Smlouva o výpůjčce č. 56/2020/Z/OED o zapůjčení uměleckých děl z Alšovy jihočeské galerie
v Hluboké nad Vltavou
Usnesení č. 1027/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
uzavření smlouvy č. 56/2020/Z/OED o výpůjčce uměleckých děl z Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad
Vltavou dle přílohy návrhu č.1088/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.
K bodu: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/134/20 v k. ú. Český Krumlov
Usnesení č. 1028/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako
oprávněným a městem Český Krumlov, IČO 00245836, jako povinným na části pozemku pozemkové parc.
KN č. 1309 v rozsahu dle geometrického plánu č. 4284-43/2020 v k. ú. Český Krumlov dle návrhu smlouvy
č. SVB/OHMS/134/20 v příloze č. 1 návrhu č. 1067/RK/20;
II. pověřuje
Mgr. Martinu Kokořovou, ředitelku Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český
Krumlov, Tavírna 342, IČO 60821221, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene
dle části I. usnesení.
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K bodu: Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Tálín
Usnesení č. 1029/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na částech pozemků pozemkových parc. KN
č. 403/4, 547/28 a 18/1 v rozsahu cca 103 bm v k. ú. Tálín, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude
spočívat v právu uložení 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
32 800 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/123/20 v příloze č. 4 návrhu č. 948/RK/20,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 948/RK/20;
II. pověřuje
Bc. Petra Stehlíka, ředitele Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle
části I. 2. usnesení.
K bodu: Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. Planá u Č. Budějovic - připojení haly
Usnesení č. 1030/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na částech pozemků parc. KN č. 1469/380,
č. 1469/381 a č. 99/1 v rozsahu cca 87 bm v k. ú. Planá u Č. Budějovic, ve vlastnictví Jihočeského kraje,
které bude spočívat v právu umístění 2 ks kabelových pilířů NN, v právu uložení 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 3 200 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/184/20 v příloze č. 4 návrhu č. 1125/RK/20,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 1125/RK/20;
II. pověřuje
JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., ředitele krajského úřadu, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene dle části I. 2. usnesení a projednáním přenesení práv a povinností
z tohoto věcného břemene na nájemce.
K bodu: Výpomoc Krajského úřadu Jihočeského kraje Krajské hygienické stanici se sídlem v Českých
Budějovicích a Nemocnici České Budějovice a. s.
Usnesení č. 1031/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
předložený materiál s názvem Výpomoc Krajského úřadu Jihočeského kraje Krajské hygienické stanici se
sídlem v Českých Budějovicích a Nemocnici České Budějovice, a. s., a to v souladu s platným ust. § 57
odst. 1 zák. č. 129/2000 Sb., zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, které stanoví,
že rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti.
K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1032/2020/RK-108
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy č. 1 a 2 návrhu
č. 1115/RK/20 v upraveném znění;
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II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1115/RK/20 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru ve výši 5 000,- Kč příjemci: Großberg
Teufel's, z.s., Velké Skaliny 33, 382 41 Benešov nad Černou, IČO 09217967, na zajištění akce: „Großberg
Teufel's Lauf I.“,
2. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/KHEJ/148/20 s příjemcem:
SCAN, z.s., Pod Nemocnicí 220, 252 26 Třebotov, IČO 26515431 dle přílohy č. 3 návrhu č. 1115/RK/20;
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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