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 100. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 9. 7. 2020
Program:
1. Jmenování školské rady na další funkční období
Usnesení 683/2020/RK-100
2. Personální záležitosti školství - vzdání se vedoucího pracovního místa
Usnesení 684/2020/RK-100
3. Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021
Usnesení 685/2020/RK-100
4. Žádost Jihočeského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2021
Usnesení 686/2020/RK-100
5. Informace o průběhu projektu „Výstavba Domova seniorů Bobelovka“
Usnesení 687/2020/RK-100
6. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 688/2020/RK-100
7. Realizace projektu „Podpora marketingových aktivit v jižních Čechách“ a jeho kofinancování
prostřednictvím rozpočtu JCCR
Usnesení 689/2020/RK-100
8. Individuální dotace na přeshraniční spolupráci
Usnesení 690/2020/RK-100
9. Poskytnutí individuální dotace v gesci Odboru kancelář hejtmanky
Usnesení 691/2020/RK-100
10. Personální záležitosti JCCR p.o. - platový výměr
Usnesení 692/2020/RK-100
11. Rozhodnutí jediného akcionáře – Otevřený dopis zaměstnanců obchodní společnosti Nemocnice Tábor,
a.s.
Usnesení 693/2020/RK-100
12. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Prachatice, a.s.
Usnesení 694/2020/RK-100
13. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s.
Usnesení 695/2020/RK-100
14. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., dle
směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 696/2020/RK-100
15. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., dle směrnice
č. SM/115/ZK
Usnesení 697/2020/RK-100
16. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., dle směrnice č.
SM/115/ZK
Usnesení 698/2020/RK-100
17. Komplexní zpráva za rok 2019 o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v
oblasti zdravotnictví
Usnesení 699/2020/RK-100
18. Oznámení rozhodnutí valné hromady spol. RERA a.s. per rollam
Usnesení 700/2020/RK-100
19. Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 1 - vícepráce-méněpráce-dodatek č.2 smlouvy
Usnesení 701/2020/RK-100
20. Most ev.č. 157-004 přes Dobrovodskou stoku - méněpráce a vícepráce, dodatek č.1
Usnesení 702/2020/RK-100
21. Modernizace komunikací II. třídy P10 G - méněpráce a vícepráce, dodatek č. 1
Usnesení 703/2020/RK-100
22. „Most ev. č. 156-008 Nová Ves“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 704/2020/RK-100
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23. „Stavební úpravy objektu školy na parc. 1039/5 kat. úz. Vimperk – strojní dílny“ – vícepráce a méněpráce
– dodatek smlouvy č. 2
Usnesení 705/2020/RK-100
24. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice II/123 Jistebnice, úprava tělesa vozovky“
Usnesení 706/2020/RK-100
25. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 40627-4 Mutná“
Usnesení 707/2020/RK-100
26. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1491-2 před obcí Sedlo“
Usnesení 708/2020/RK-100
27. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 10579-1 před obcí Munice“
Usnesení 709/2020/RK-100
28. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 12221-2 před obcí Jeznice“
Usnesení 710/2020/RK-100
29. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most přes Volyňku na silnici III/1673 za obcí Lipka“
Usnesení 711/2020/RK-100
30. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1349-1 Popelín“
Usnesení 712/2020/RK-100
31. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v
Jihočeském kraji“
Usnesení 713/2020/RK-100
32. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice II/139 Hlupín“
Usnesení 714/2020/RK-100
33. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2“
Usnesení 715/2020/RK-100
34. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 3“
Usnesení 716/2020/RK-100
35. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12 B – část 1“
Usnesení 717/2020/RK-100
36. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace silnice II/159 Albrechtice nad Vltavou“
Usnesení 718/2020/RK-100
37. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Opěrná zeď podél silnice III/14415 Vlachovo Březí“
Usnesení 719/2020/RK-100
38. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výstavba haly na sůl na středisku Vyšší Brod“
Usnesení 720/2020/RK-100
39. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Implementace hostované spisové služby včetně servisní
podpory“
Usnesení 721/2020/RK-100
40. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Kvalitní podmínky pro výuku řemeslných oborů“ (SOU Lišov)
Usnesení 722/2020/RK-100
41. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy garáže, Oprava fasády na hlavní budově
školy - východní část“ (MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice)
Usnesení 723/2020/RK-100
42. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Středisko SÚS JčK Volary“
Usnesení 724/2020/RK-100
43. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Adaptace půdního prostoru na učebnu“ (Gymnázium, České
Budějovice, Jírovcova 8)
Usnesení 725/2020/RK-100
44. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „SOU Lišov Rekonstrukce kanalizace“
Usnesení 726/2020/RK-100
45. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce tepelného hospodářství“ (Domov PETRA
Mačkov)
Usnesení 727/2020/RK-100
46. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Bezpečnostní služby pro objekty Jihočeského kraje“
Usnesení 728/2020/RK-100
47. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“
Usnesení 729/2020/RK-100
48. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Digitální technologie ve výuce cizích jazyků“ a „ICT a digitální
výuka“ (Gymnázium J.V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23)
Usnesení 730/2020/RK-100
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49. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor – objekt
Martina Koláře“
Usnesení 731/2020/RK-100
50. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budov SŠTO Dačice - instalace
systému pro technickou úptavu prostředí, instalace FVE“
Usnesení 732/2020/RK-100
51. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy ZZS JčK, Písek“ – ZZS JČK
Usnesení 733/2020/RK-100
52. Zadávací řízení - veřejná zakázka - Výběr dodavatele stavebních prací na akci „Jižní tangenta České
Budějovice“
Usnesení 734/2020/RK-100
53. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Základní umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy stropu a
krovu“
Usnesení 735/2020/RK-100
54. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Osazení svodidel na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji“
Usnesení 736/2020/RK-100
55. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Výstavba 2 ks silničních meteostanic na silnicích II. třídy v okrese
České Budějovice“
Usnesení 737/2020/RK-100
56. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka 3 ks nádrží pro skladování a výdej PHM“
Usnesení 738/2020/RK-100
57. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Nákup mediálního prostoru pro kampaň “Jihočeský kraj – Protiklady
se doplňují”“
Usnesení 739/2020/RK-100
58. „Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka – 1. etapa“ (okr. ČB) - dodatek č. 1
Usnesení 740/2020/RK-100
59. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - schválení dotací, X. část
Usnesení 741/2020/RK-100
60. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - zrušení části usnesení č. 559/2020/RK-98
Usnesení 742/2020/RK-100
61. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 743/2020/RK-100
62. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 744/2020/RK-100
63. Individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na vybrané akce dotační politiky Jihočeského kraje
Usnesení 745/2020/RK-100
64. Vyjádření zájmu o spolupráci v roli externího aplikačního experta v rámci projektu TAČR
Usnesení 746/2020/RK-100
65. Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a objemu prostředků na platy těchto
zaměstnanců pro rok 2020 - II.
Usnesení 747/2020/RK-100
66. Rozhodnutí jediného společníka - výběrové řízení - Demonstrační projekt RegiaMobil - část 1 - zimní
autobusová linka
Přerušeno
67. Vzájemné zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Středočeským krajem a dodatky smluv
o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje veřejnou linkovou dopravou
Usnesení 748/2020/RK-100
68. Převzetí a předání stavebních objektů v rámci staveb
Usnesení 749/2020/RK-100
69. Rozpočtové změny 14/20
Usnesení 750/2020/RK-100
70. Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem městu
Jindřichův Hradec
Usnesení 751/2020/RK-100
71. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Zálší
Usnesení 752/2020/RK-100
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72. Zrušení usnesení a uzavření nájemní smlouvy s SPÚ na pozemek v k. ú. Litvínovice
Usnesení 753/2020/RK-100
73. Přijetí daru - zdravotnických prostředků a speciálního vybavení v souvislosti s epidemií Covid-19
Usnesení 754/2020/RK-100
74. Darování nepotřebné výpočetní techniky Domovu sv. Anežky, o. p. s., Týn nad Vltavou
Usnesení 755/2020/RK-100
75. Darování nepotřebné výpočetní techniky společnosti Domovy KLAS, o. p. s., Temelín
Usnesení 756/2020/RK-100
76. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/094/20 v k. ú. Skláře u Vimperka
Usnesení 757/2020/RK-100
77. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/096/20 v k. ú. Blatná
Usnesení 758/2020/RK-100
78. Věcná břemena pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. České Budějovice 7 - přeložka vedení NN
Usnesení 759/2020/RK-100
79. Plán finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje na II. pololetí 2020
Usnesení 760/2020/RK-100
80. Dohoda o ukončení smlouvy o bezpečnostních službách
Usnesení 761/2020/RK-100
81. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 762/2020/RK-100
*****
K bodu: Jmenování školské rady na další funkční období
Usnesení č. 683/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
výsledky voleb do dvou třetin školské rady při školách zřizovaných Jihočeským krajem uvedených v příloze
návrhu č. 769/RK/20, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);
II. jmenuje
třetinu školských rad za zřizovatele v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dle přílohy návrhu č. 769/RK/20.
K bodu: Personální záležitosti školství - vzdání se vedoucího pracovního místa
Usnesení č. 684/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Domu dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394,
IČO 60869941, v souladu s § 73 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
ke dni 31. 7. 2020 dle důvodové zprávy návrhu č. 779/RK/20.
K bodu: Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021
Usnesení č. 685/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
posouzení a vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
k návrhům na změny v rejstříku škol a školských zařízení dle § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění, dle přílohy č. 1 návrhu č. 825/RK/20;
II. schvaluje
1. Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3
⎯ zápis nového oboru, dvouletý obor poskytující střední vzdělání s výučním listem 41-52-E/02 Zahradnická
výroba, denní forma vzdělávání, kapacita 28 žáků,
2. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
⎯ zvýšení kapacity oboru poskytujícího střední vzdělání s výučním listem 41-51-H/02 Včelař, dálková forma
vzdělávání, ze stávajících 50 na 65 žáků,
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3. Střední škola, České Velenice, Revoluční 220
a) snížení kapacity školy ze stávajících 420 na 300 žáků,
b) výmaz oboru 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, dobíhající, denní forma vzdělávání, kapacita
120 žáků,
c) výmaz nástavbového oboru, 23-43-L/51 Provozní technika, dálková forma vzdělávání, kapacita 30 žáků,
d) výmaz nástavbového oboru 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika, dálková forma vzdělávání, kapacita 30
žáků,
4. Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745
⎯ snížení kapacity u Domova mládeže ze stávajících 240 na 150 lůžek,
5. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
⎯ snížení kapacity u Domova mládeže ze stávajících 120 na 90 lůžek,
6. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440
⎯ snížení kapacity u Domova mládeže ze stávajících 321 na 296 lůžek;
III. souhlasí
se žádostí o změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021 dle § 147 odst. 1 písm. q) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném
znění, podanou právnickou osobou vykonávající činnost školy, jejímž zřizovatelem není kraj:
Vyšší odborná škola zdravotnická Bílá vločka, s.r.o., Na Zlaté stoce 551/14, 370 05 České Budějovice 2
a) zápis nového oboru 74-41-N/.. Tělovýchovné, sportovní a pohybové činnosti, denní forma vzdělávání,
kapacita 90 studentů,
b) zápis nového oboru 74-41-N/.. Tělovýchovné, sportovní a pohybové činnosti, kombinovaná forma
vzdělávání, kapacita 60 studentů,
c) výmaz oboru 53-41-N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář, denní forma vzdělávání, kapacita 120
studentů,
d) výmaz oboru 53-41-N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář, kombinovaná forma vzdělávání, kapacita
60 studentů;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit administraci žádostí škol o změny v rejstříku
škol a školských zařízení.
T: 30. 11. 2020
K bodu: Žádost Jihočeského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2021
Usnesení č. 686/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
požadavek Jihočeského kraje na dotaci ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb
pro rok 2021 ve výši 1 613 733 000 Kč a předpokládaný požadavek na výši dotace na následující
2 rozpočtové roky;
II. souhlasí
s podáním žádosti Jihočeského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu poskytování
sociálních služeb pro rok 2021 na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
K bodu: Informace o průběhu projektu „Výstavba Domova seniorů Bobelovka“
Usnesení č. 687/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Centru sociálních služeb Jindřichův Hradec, IČO: 75011191 postupovat ve věci Smlouvy o dílo uzavřené na
základě výběrového řízení projektové dokumentace „Výstavba Domova seniorů Bobelovka“ se zhotovitelem
7s architektonická kancelář s.r.o., IČO 28188845, dle řešení Varianty 1: Vstoupit do jednání se Zhotovitelem
a uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy dle důvodové zprávy návrhu č. 780/RK/20;
II. ukládá
Ing. Jiřímu Blížilovi, řediteli Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy
o dílo dle části I. usnesení a zahájit přípravu zadání výběrového řízení pro vypracování dokumentace pro
provádění stavby v projektu „Výstavba Domova seniorů Bobelovka“ v návaznosti na pravomocné stavební
povolení, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti práce v rámci přípravy stavby – plán BOZP, včetně
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posouzení základových poměrů stavby, posouzení doposud navržených konstrukcí stavby aj. dle důvodové
zprávy návrhu č. 780/RK/20.
K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 688/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 29. 6. 2020.
K bodu: Realizace projektu „Podpora marketingových aktivit v jižních Čechách“ a jeho kofinancování
prostřednictvím rozpočtu JCCR
Usnesení č. 689/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. realizaci projektu „Podpora marketingových aktivit v jižních Čechách“ (žadatel Jihočeská centrála
cestovního ruchu) a podání žádosti o podporu do Národního programu podpory cestovního ruchu v
regionech s celkovými způsobilými výdaji 2 950 000 Kč,
2. kofinancování projektu „Podpora marketingových aktivit v jižních Čechách““ ve výši 50 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 1 475 000 Kč, prostřednictvím schváleného rozpočtu Jihočeské centrály
cestovního ruchu s podmínkou přidělení dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu
v regionech;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit informování ředitele Jihočeské centrály
cestovního ruchu o rozhodnutí rady kraje.
K bodu: Individuální dotace na přeshraniční spolupráci
Usnesení č. 690/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. informaci o změně termínu realizace akce Magic Cup Šumava 2020 u schválené individuální dotace na
přeshraniční spolupráci pro FK Dolní Dvořiště z.s.,
2. žádost spolku 1. ETALON, z.s. o poskytnutí individuální dotace na přeshraniční spolupráci dle přílohy č. 1
návrhu č.732/RK/20;
II. schvaluje
1. změnu termínu realizace u individuální dotace na přeshraniční spolupráci poskytnuté FK Dolní Dvořiště,
Dolní Dvořiště 163, 382 72 Dolní Dvořiště, IČO 65025407, na podporu akce „Mezinárodní fotbalový turnaj
žáků MAGIC CUP ŠUMAVA 2020“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění
uvedeném v příloze č. 2 návrhu č. 732/RK/20,
2. poskytnutí individuální dotace na přeshraniční spolupráci ve výši 10.000,- Kč pro 1. ETALON, z.s.,
Pražská 155, Písek 397 01, IČO 04624025, na podporu akce „SETKÁNÍ V GLOBÁLNÍ VESNICI 2020“ a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění uvedeném v příloze č. 3 návrhu č. 732/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Poskytnutí individuální dotace v gesci Odboru kancelář hejtmanky
Usnesení č. 691/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace subjektu Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných, z.s., na
podporu činnosti Krajské organizace Jihočeského Vojenského sdružení rehabilitovaných;
II. schvaluje
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1. poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Jihočeským Vojenským sdružením
rehabilitovaných, z. s., IČO 01629573, ve výši 40 000 Kč, v režimu nezakládajícím veřejnou podporu,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace radou kraje dle přílohy č. 1 návrhu č. 760/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k
realizaci části II. usnesení.
K bodu: Personální záležitosti JCCR p.o. - platový výměr
Usnesení č. 692/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
nový platový výměr Ing. Jaromíru Poláškovi, řediteli Jihočeské centrály cestovního ruchu, příspěvkové
organizace zřizované Jihočeským krajem, IČO 72053127, s účinností od 1. 7. 2020 dle přílohy č. 1 návrhu
č. 766/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
T: 31. 7. 2020
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Otevřený dopis zaměstnanců obchodní společnosti Nemocnice
Tábor, a.s.
Usnesení č. 693/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
bere na vědomí
1. otevřený dopis zaměstnanců obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., ze dne 26. 4. 2020
adresovaný hejtmance kraje, předsedkyni představenstva Jihočeské nemocnice, a.s., a předsedovi
představenstva Nemocnice Tábor, a.s.,
2. vyjádření vedení obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., k otevřenému dopisu jejích zaměstnanců,
ze dne 22. 5. 2020,
3. souhrnný zápis z porad vrchních sester k vyjádření vedení obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.,
ze dne 9. 6. 2020.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení č. 694/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I.
volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., navrženého zástupce kraje
MUDr. Františka Stráského, s účinností ke dni 2. 10. 2020;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., ve znění
přílohy návrhu č. 785/RK/20;
III. ukládá
Ing. Michalu Čarvašovi, MBA, předsedovi představenstva, uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce
člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., dle části II. usnesení.
T: 1. 10. 2020
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 695/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I.
volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., navrženého zástupce kraje
MUDr. Bc. Tomáše Fialu, MBA, s účinností ke dni 1. 10. 2020;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., ve znění
přílohy návrhu č. 786/RK/20;
III. ukládá
Ing. Jiřímu Švecovi, členovi představenstva, uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce člena
představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., dle části II. usnesení.
T: 30. 9. 2020
K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., dle
směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 696/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877,
o částku 6 700 000,00 Kč, v rámci projektu „Modernizace přístrojového vybavení pro vysoce specializovanou
péči v oblasti perinatologie Nemocnice České Budějovice a.s.“, dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu
a realizaci evropských projektů SM/115/ZK;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České
Budějovice, a.s., dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 10. 9. 2020
K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., dle
směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 697/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149,
o částku 800 000,00 Kč, v rámci projektu "Modernizace NIS v Nemocnici Český Krumlov, a.s.", dle Čl. 6
bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a.s., dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 10. 9. 2020
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K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., dle směrnice č.
SM/115/ZK
Usnesení č. 698/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, o částku
1 700 000,00 Kč, v rámci projektu „Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím aktivitám v síťovém
prostředí Nemocnice Tábor, a.s.“, dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů
SM/115/ZK;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., dle
části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 10. 9. 2020
K bodu: Komplexní zpráva za rok 2019 o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem
v oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 699/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
komplexní zprávu za rok 2019 o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví dle přílohy návrhu č. 752/RK/20.
K bodu: Oznámení rozhodnutí valné hromady spol. RERA a.s. per rolla
Usnesení č. 700/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
výsledek hlasování valné hromady společnosti RERA a.s. per rollam ke dni 11. 05. 2020.
K bodu: Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 1 - vícepráce-méněpráce-dodatek č.2 smlouvy
Usnesení č. 701/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace komunikací II. třídy P 11 - část 1“ uvedené ve změnovém listu
č.2 včetně dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č.1-3 návrhu 743/RK/20;
II. schvaluje
1. změnový list č. 2 po započtení víceprací a méněprací ve výši -48 274,60 dle důvodové zprávy a její
přílohy č.1 č. návrhu 743/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou
EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 45274924, ve znění přílohy č. 3
návrhu č. 1504/RK/19;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č.2 smlouvy s firmou
EUROVIA CS, a.s., hejtmance kraje k podpisu.
T: 30. 7. 2020
K bodu: Most ev.č. 157-004 přes Dobrovodskou stoku - méněpráce a vícepráce, dodatek č.1
Usnesení č. 702/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
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méněpráce a vícepráce na akci „Most ev.č.157-004 přes Dobrovodskou stoku“ uvedené ve změnovém listu
č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1, 2 a 3 návrhu č.
834/RK/20;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 ve výši minus 60 350 Kč bez DPH, tj. 73 023,50 Kč s DPH dle důvodové zprávy a její
přílohy č. 1 návrhu č. 834/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem firmou
Starmosty s.r.o., Na Čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 07122764, ve znění přílohy č. 2 návrhu
č. 834/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
Starmosty s.r.o., dle bodu I. usnesení hejtmance k podpisu.
T: do 31. 7. 2020
K bodu: Modernizace komunikací II. třídy P10 G - méněpráce a vícepráce, dodatek č. 1
Usnesení č. 703/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace komunikací II. třídy P10 G“ uvedené ve změnovém listu č. 1
včetně návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu č. 833/RK/20;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 po započtení víceprací a méněprací ve výši mínus 400 611,71 Kč bez DPH dle
důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu 833/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy mezi JK a firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 150 00 Praha
5, IČO 60838744, ve znění podle přílohy č. 2 návrhu č. 833/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
STRABAG a.s. hejtmance kraje k podpisu.
T: 23. 7. 2020
K bodu: „Most ev. č. 156-008 Nová Ves“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení č. 704/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Most ev. č. 156-008 Nová Ves“ uvedené ve změnových listech č. 1 a 2
dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2 k návrhu č. 763/RK/20 ve výši dodatečných stavebních prací
1 764 900,00 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 2 706 494,88 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č.763/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO 70971641 a zhotovitelem stavby firmou
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. 1
smlouvy s dodavatelem podle části II. usnesení.
K bodu: „Stavební úpravy objektu školy na parc. 1039/5 kat. úz. Vimperk – strojní dílny“ – vícepráce a
méněpráce – dodatek smlouvy č.
Usnesení č. 705/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Stavební úpravy objektu školy na parc. 1039/5 kat. úz. Vimperk – strojní
dílny“ uvedené ve změnových listech č. 1–12 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 800/RK/20 ve
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výši dodatečných stavebních prací 1 448 511,32 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 199 634,54 Kč
bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 1–12 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 800/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Střední školou a Základní školou, Vimperk,
Nerudova 267, Nerudova 267, 38501 Vimperk, IČO 00477419, a zhotovitelem stavby firmou VKB stavby
s.r.o., Buk 51, 383 01 Prachatice, IČO 02192012;
III. ukládá
Ing. Petru Žuravskému, řediteli Střední školy a Základní školy, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419,
uzavřít dodatek č. 2 smlouvy s dodavatelem podle části II. usnesení.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice II/123 Jistebnice, úprava tělesa vozovky“
Usnesení č. 706/2020/RK-100
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.808/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/123 Jistebnice,
úprava tělesa vozovky“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Silnice II/123 Jistebnice, úprava tělesa vozovky“:
název společnosti:
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 5 629 175,98 Kč bez DPH, 4 985 200,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Silnice II/123 Jistebnice, úprava tělesa vozovky“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 40627-4 Mutná“
Usnesení č. 707/2020/RK-100
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.810/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 40627-4 Mutná“,
konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 40627-4 Mutná“:
název společnosti:
Reno Šumava stavby s.r.o.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
28138236
za cenu nejvýše přípustnou 4 964 000,00 Kč bez DPH, 6 006 440,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Most ev. č. 40627-4 Mutná“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1491-2 před obcí Sedlo“
Usnesení č. 708/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
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zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené
v přílohách č. 1–2 k návrhu č.811/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 1491-2 před obcí
Sedlo“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 1491-2 před obcí Sedlo“:
název společnosti:
HOCHTIEF CZ a. s.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
46678468
za cenu nejvýše přípustnou 5 226 565,58 Kč bez DPH, 6 324 144,35 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO: 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Most ev. č. 1491-2 před obcí Sedlo“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 10579-1 před obcí Munice“
Usnesení č. 709/2020/RK-100
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.776/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 10579-1
před obcí Munice“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 10579-1 před obcí Munice“:
název společnosti:
K – BUILDING CB, a.s.
se sídlem:
Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice
IČO:
26105594
za cenu nejvýše přípustnou 7 001 234,00 Kč bez DPH, 8 471 493,14 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Most ev. č. 10579-1 před obcí Munice“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 12221-2 před obcí Jeznice“
Usnesení č. 710/2020/RK-100
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.778/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 12221-2
před obcí Jeznice“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 12221-2 před obcí Jeznice“:
název společnosti:
Reno Šumava stavby s.r.o.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
28138236
za cenu nejvýše přípustnou 5 949 000,00 Kč bez DPH, 7 198 290,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Most ev. č. 12221-2 před obcí Jeznice“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most přes Volyňku na silnici III/1673 za obcí Lipka
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Usnesení č. 711/2020/RK-100
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.801/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most přes Volyňku na silnici
III/1673 za obcí Lipka“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most přes Volyňku na silnici III/1673 za obcí Lipka“:
název společnosti:
Reno Šumava stavby s.r.o.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
28138236
za cenu nejvýše přípustnou 4 120 000,00 Kč bez DPH, 4 985 200,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Most přes Volyňku na silnici III/1673 za obcí Lipka“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1349-1 Popelín“
Usnesení č. 712/2020/RK-100
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.807/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 1349-1 Popelín“,
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 „Most ev. č. 1349-1 Popelín“:
název společnosti:
MS STAVMONT s.r.o.
se sídlem:
Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice
IČO:
28160240
za cenu nejvýše přípustnou 5 448 441,39 Kč bez DPH, 6 592 614,08 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení v pořadí:
a) název společnosti: Reno Šumava stavby s.r.o.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
28138236
za cenu nejvýše přípustnou 5 490 000,00 Kč bez DPH, 6 642 900,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Most ev. č. 1349-1 Popelín“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v
Jihočeském kraji“
Usnesení č. 713/2020/RK-100
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.767/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce propustků
pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení,
za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ - Část 1 – Rekonstrukce propustků pod silnicemi III/14613 před křiž. s III/1469 a II/147
Žimutice – Bzí (okres ČB):
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název společnosti:
Reno Šumava stavby s.r.o.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
28138236
za cenu nejvýše přípustnou 1 794 800,00 Kč bez DPH, 2 171 708,00 Kč vč. DPH;
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ - Část 2 – Rekonstrukce propustků pod silnicí II/154 – Lipnice, II/156 – Svaryšov a II/157
– Mohuřice (okres ČB):
název společnosti:
Reno Šumava stavby s.r.o.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
28138236
za cenu nejvýše přípustnou 1 030 000,00 Kč bez DPH, 1 246 300,00 Kč vč. DPH;
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ - Část 3 – Rekonstrukce propustků pod silnicí II/143 Dobročkov, Kuklov, Brloh
(okres ČK):
název společnosti:
Jihočeská stavební spol. s r.o.
se sídlem:
Na Návsi 261, 370 01 Vrábče
IČO:
28066839
za cenu nejvýše přípustnou 640 870,42 Kč bez DPH, 775 453,21 Kč vč. DPH;
4. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ - Část 4 – Rekonstrukce propustků pod silnicí III/02316 Kunžak – Suchdol a III/40916
Olšany (okr. JH):
název společnosti:
Auböck s.r.o.
se sídlem:
Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO:
26089785
za cenu nejvýše přípustnou 1 078 597,02 Kč bez DPH, 1 305 102,39 Kč vč. DPH;
5. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ - Část 5 – Rekonstrukce propustků pod silnicí II/170 Nihošovice, III/1407 Čejetice
- Sudoměř, III/1406 N. Kestřany (okr. Strakonice):
název společnosti:
Reno Šumava stavby s.r.o.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
28138236
za cenu nejvýše přípustnou 1 077 400,00 Kč bez DPH, 1 303 654,00 Kč vč. DPH;
6. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ - Část 6 – Rekonstrukce propustků pod silnicí II/139 kř. I/4 Kbelnice – kř. III/00427 Brusy
(okr. Strakonice):
název společnosti:
Reno Šumava stavby s.r.o.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
28138236
za cenu nejvýše přípustnou 971 100,00 Kč bez DPH, 1 175 031,00 Kč vč. DPH;
7. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ - Část 7 – Rekonstrukce propustků pod silnicí III/13717 u betonárny Hronek, III/13718
za obcí Březnice, III/00353 Val – Hamr a III/1225 Božejovice nádraží (okr. Tábor):
název společnosti:
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 676 302,74 Kč bez DPH, 818 326,32 Kč vč. DPH;
8. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ - Část 8 – Rekonstrukce propustků pod silnicí III/1231 Hůrka a III/1252 Vosná
(okr. Tábor):
název společnosti:
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 839 893,71 Kč bez DPH, 1 016 271,39 Kč vč. DPH;
9. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ - Část 9 – Rekonstrukce propustků pod silnicí III/1246 Těmice, III/14718 Žíšov
a III/14719 u hranic okr. JH a Zlukov (okr. Tábor):
název společnosti:
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 898 336,88 Kč bez DPH, 1 086 987,62 Kč vč. DPH;
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III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvy na části 1 až 9 veřejné zakázky s dodavateli podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu částí 1 až 9 veřejné zakázky „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II.
a III. třídy v Jihočeském kraji“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice II/139 Hlupín“
Usnesení č. 714/2020/RK-100
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.775/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silnice II/139
Hlupín“, 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 „Rekonstrukce silnice II/139 Hlupín“:
název společnosti:
ZNAKON a.s.
se sídlem:
čp. 44, 386 01 Sousedovice
IČO:
26018055
za cenu nejvýše přípustnou 7 147 517,17 Kč bez DPH, 8 648 495,78 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice II/139 Hlupín“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2“
Usnesení č. 715/2020/RK-100
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. 790/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2“ 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
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2“:
název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Odštěpný závod - Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
za cenu nejvýše přípustnou 78 716 321,89 Kč bez DPH, 95 246 749,49 Kč vč. DPH;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 3“
Usnesení č. 716/2020/RK-100
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. 812/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 3“ 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 „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 3“:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 43 741 619,87 Kč bez DPH, 52 927 360,04 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 4 k návrhu č. 812/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Modernizace komunikací II. třídy P12 A –
část 3“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12 B – část 1“
Usnesení č. 717/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 805/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Modernizace komunikací II. třídy P12 B – část 1“ 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 „Modernizace komunikací II. třídy P12 B – část 1“:
název společnosti: ROBSTAV k.s.
se sídlem: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 27430774
za cenu nejvýše přípustnou 38 741 910,00 Kč bez DPH, 46 877 711,00 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: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského Lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO: 45274924
za cenu nejvýše přípustnou 41 183 477,92 Kč bez DPH, 49 832 008,28 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: Metrostav Infrastructure a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha - Libeň
IČO: 24204005
za cenu nejvýše přípustnou 42 610 181,38 Kč bez DPH, 51 558 319,47 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 4 k návrhu č. 805/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Modernizace komunikací II. třídy P12 B –
část 1,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace silnice II/159 Albrechtice nad Vltavou“
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Usnesení č. 718/2020/RK-100
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.803/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace silnice II/159
Albrechtice nad Vltavou“, 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 „Modernizace silnice II/159 Albrechtice nad Vltavou“:
název společnosti:
Metrostav a.s.
se sídlem:
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO:
00014915
za cenu nejvýše přípustnou 14 989 208,54 Kč bez DPH, 18 136 942,33 Kč vč. DPH;
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti:
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:
U Michelského Lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO:
45274924
za cenu nejvýše přípustnou 15 362 038,94 Kč bez DPH, 18 588 067,12 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 „Modernizace silnice II/159 Albrechtice nad Vltavou“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Opěrná zeď podél silnice III/14415 Vlachovo Březí“
Usnesení č. 719/2020/RK-100
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.804/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Opěrná zeď podél silnice
III/14415 Vlachovo Březí“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Opěrná zeď podél silnice III/14415 Vlachovo Březí“:
název společnosti:
Reno Šumava stavby s.r.o.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
28138236
za cenu nejvýše přípustnou 4 357 200,00 Kč bez DPH, 5 272 212,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Opěrná zeď podél silnice III/14415 Vlachovo Březí“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výstavba haly na sůl na středisku Vyšší Brod“
Usnesení č. 720/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek uvedenou v příloze č. 1 k návrhu č.774/RK/20, na plnění veřejné zakázky
s názvem „Výstavba haly na sůl na středisku Vyšší Brod“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního
řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výstavba haly na sůl na středisku Vyšší Brod“ 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 „Výstavba haly na sůl
na středisku Vyšší Brod“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Implementace hostované spisové služby včetně servisní
podpory“
Usnesení č. 721/2020/RK-100
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. 787/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Implementace hostované spisové služby včetně servisní podpory“ 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 „Implementace hostované spisové služby včetně servisní
podpory“:
název společnosti: ICZ a.s.
se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
IČO: 25145444
za cenu nejvýše přípustnou 1 497 000,00 Kč bez DPH, 1 811 370,00 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 a 3 k návrhu č. 545/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Implementace hostované spisové služby
včetně servisní podpory“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Kvalitní podmínky pro výuku řemeslných oborů“ (SOU
Lišov)
Usnesení č. 722/2020/RK-100
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. 788/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem
Kvalitní podmínky pro výuku řemeslných oborů konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení
za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci Kvalitní podmínky pro výuku řemeslných oborů:
název společnosti: MYNAŘ-TRADE s. r. o.
se sídlem: Šenovská 597/345, 717 00 Ostrava - Bartovice
IČO: 27788148
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za cenu nejvýše přípustnou 3 960 008,00 Kč bez DPH, 4 791 609,68 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Marii Benedové, ředitelce Středního odborného učiliště, Lišov, tř. 5. května 3, IČO 75050111:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy garáže, Oprava fasády na hlavní
budově školy - východní část“ (MŠ, ZŠ a PrŠ Strakonice)
Usnesení č. 723/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 798/RK/20 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Stavební úpravy garáže, Oprava fasády na hlavní budově školy – východní část“ konané
v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy garáže, Oprava fasády na hlavní budově
školy – východní část“, neboť zadavatel nepřijal do konce lhůty pro podání nabídek nabídky žádnou nabídku;
III. ukládá
Mgr. Martině Košťálové, ředitelce Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Strakonice, Plánkova
430, IČO 63289920, zajistit všechny potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné
zakázky „Stavební úpravy garáže, Oprava fasády na hlavní budově školy – východní část“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Středisko SÚS JčK Volary“
Usnesení č. 724/2020/RK-100
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.815/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Středisko SÚS JčK Volary“,
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 „Středisko SÚS JčK Volary“:
název společnosti:
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 30 219 045,77 Kč bez DPH, 36 565 045,38 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 „Středisko SÚS JčK Volary“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Adaptace půdního prostoru na učebnu“ (Gymnázium,
České Budějovice, Jírovcova 8)
Usnesení č. 725/2020/RK-100
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. 816/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Adaptace půdního prostoru na učebnu“ konané v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
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II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Adaptace půdního prostoru na učebnu“:
název společnosti: ASARKO s.r.o.
se sídlem: 373 71 Jivno 101
IČO: 26074443
za cenu nejvýše přípustnou 5 415 286,99 Kč bez DPH, 6 552 497,26 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
1) název společnosti: KAVAS V+V s.r.o.
se sídlem: 391 76 Slapy 137
IČO: 26031906
za cenu nejvýše přípustnou 5 684 820,92 Kč bez DPH, 6 878 633,31 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: MATTEO CB s.r.o.
se sídlem: nám. Bratří Čapků 1244/6, 370 07 České Budějovice
IČO: 25034260
za cenu nejvýše přípustnou 5 790 362,79 Kč bez DPH, 7 006 338,97 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Pavlu Kavříkovi, řediteli Gymnázia, České Budějovice, Jírovcova 8, IČO 60076101:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Adaptace půdního prostoru na učebnu“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „SOU Lišov Rekonstrukce kanalizace
Usnesení č. 726/2020/RK-100
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. 797/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „SOU Lišov Rekonstrukce kanalizace“ 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 „SOU Lišov Rekonstrukce kanalizace“:
název společnosti: Roman Kučera
se sídlem: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice
IČO: 60823020
za cenu nejvýše přípustnou 2 806 844,00 Kč bez DPH, 3 396 281,24 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Marii Benedové, ředitelce Středního odborného učiliště, Lišov, tř. 5. května 3, IČO 75050111:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na akci „SOU Lišov Rekonstrukce kanalizace“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce tepelného hospodářství“ (Domov PETRA
Mačkov)
Usnesení č. 727/2020/RK-100
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. 823/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce tepelného hospodářství“ 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 „Rekonstrukce tepelného hospodářství“
název společnosti: TO SYSTEM s.r.o.
se sídlem: V Brance 83, 261 01 Příbram
IČO: 28911822
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za cenu nejvýše přípustnou 3 910 876,00 Kč bez DPH, 4 732 159,96 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Vlastě Marouškové, ředitelce Domova PETRA Mačkov, IČO 70871779:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce tepelného hospodářství“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Bezpečnostní služby pro objekty Jihočeského kraje“
Usnesení č. 728/2020/RK-100
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. 829/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Bezpečnostní služby pro
objekty Jihočeského kraje“ 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 „Bezpečnostní služby pro objekty Jihočeského kraje“:
název společnosti: NOKIKA s.r.o.
se sídlem: Školská 694/32, 110 00 Praha 1
IČO: 27936376
za cenu měsíčně nejvýše přípustnou 342 617,00 Kč bez DPH, 414 568,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti: Agentura PANCÉŘ s.r.o.
se sídlem: K dubu 2330/2b, 14900 Praha
IČO: 26155788
za cenu měsíčně nejvýše přípustnou 353 836,50 Kč bez DPH, 428 142,16 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 3 - 7 k návrhu č. 544/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1.zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Bezpečnostní služby pro objekty
Jihočeského kraje“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“
Usnesení č. 729/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a zprávy o hodnocení nabídek uvedené v
příloze č. 1 - 8 k návrhu č. 831/RK/20 na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava a
modernizace komunikací SFDI 2020“ konané v režimu otevřeného 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 „Část A - okres České Budějovice“:
název společnosti: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 18600 Praha
IČO 26271303
za cenu nejvýše přípustnou 36 079 787,19 Kč bez DPH, 43 656 542,50 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 návrhu č. 592/RK/20,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Část B - okres Český Krumlov“:
název společnosti: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského Lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO 45274924
za cenu nejvýše přípustnou 37 310 018,33 Kč bez DPH, 45 145 122,18 Kč vč. DPH,
4. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 návrhu č. 592/RK/20,
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5. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Část C - okres Jindřichův Hradec“:
název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495, 37004 České Budějovice
IČO 48035599
za cenu nejvýše přípustnou 39 395 732,36 Kč bez DPH, 47 668 836,16 Kč vč. DPH,
6. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 návrhu č. 592/RK/20,
7. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Část D – okres Písek“:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Na bělidle 198/21, 15000 Praha - Smíchov
IČO 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 47 895 485,54 Kč bez DPH, 57 953 537,50 Kč vč. DPH,
8. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 návrhu č. 592/RK/20,
9. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Část E – okres Prachatice“:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Na bělidle 198/21, 15000 Praha - Smíchov
IČO 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 26 918 626,40 Kč bez DPH, 32 571 537,94 Kč vč. DPH,
10. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 návrhu č. 592/RK/20,
11. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Část F – okres Strakonice“:
název společnosti: Společnost SFDI 2020 - Strakonice
vedoucí společník: ZNAKON a.s.
se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice
IČO 26017055
za cenu nejvýše přípustnou 48 890 177,01 Kč bez DPH, 59 157 114,18 Kč vč. DPH,
12. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 návrhu č. 592/RK/20,
13. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Část G – okres Tábor“:
název společnosti: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 191/9, 19000 Praha - Vysočany
IČO 26177005
za cenu nejvýše přípustnou 46 316 062,46 Kč bez DPH, 56 042 435,58 Kč vč. DPH,
14. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 návrhu č. 592/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Oprava a modernizace komunikací SFDI
2020“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Digitální technologie ve výuce cizích jazyků“ a „ICT a
digitální výuka“ (Gymnázium J.V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23)
Usnesení č. 730/2020/RK-100
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. 836/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Digitální technologie ve výuce cizích jazyků“ a „ICT a digitální výuka“ 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 „Digitální technologie ve výuce cizích jazyků“ a „ICT a
digitální výuka“:
název společnosti: CCS International s.r.o.
se sídlem: U Malše 1805/20, 370 01 České Budějovice
IČO: 26061651
za cenu nejvýše přípustnou 3 688 732,00 Kč bez DPH, 4 463 365,72 Kč vč. DPH,
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2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti: TERA Systems s.r.o.
se sídlem: Lidická tř. 1004/139, 370 07 České Budějovice
IČO: 28080289
za cenu nejvýše přípustnou 3 693 476,00 Kč bez DPH, 4 469 106,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
RNDr. Jaroslavu Pustinovi, řediteli Gymnázia J.V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 1193/23, IČO
60076135:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Digitální technologie ve výuce cizích jazyků“ a „ICT a
digitální výuka“.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor –
objekt Martina Koláře“
Usnesení č. 731/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 844/RK/20 a jeho příloh č. 1–2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor – objekt Martina Koláře“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední průmyslové škole strojní a stavební Tábor, IČO 60061863, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi na výběr dodavatele na akci „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor –
objekt Martina Koláře“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 844/RK/20 v tomto
složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady
2) Ing. Marcel Gause, ředitel školy
Eva Petrová, vedoucí ekonomického oddělení
3) Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI JčK
4) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI
5) Bc. Hana Burcevová, DiS., OŠMT
Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT;
2. Ing. Marcelu Gausovi, řediteli Střední průmyslové školy strojní a stavební Tábor, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budov SŠTO Dačice - instalace
systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FVE“
Usnesení č. 732/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 828/RK/20 a jeho příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Snížení energetické náročnosti budov SŠTO Dačice - instalace systému pro technickou
úpravu prostředí, instalace FVE“;
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III. ukládá
z titulu zřizovatele Střední škole technické a obchodní Dačice, Strojírenská 304, IČO 13503308, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Snížení energetické náročnosti budov SŠTO Dačice instalace systému pro technickou úpravu prostředí, instalace FVE“ pověřenou všemi úkony uvedenými v
příloze č. 2 k návrhu č. 828/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
2) Ing. Pavel Kopačka, ředitel SŠTO Dačice
František Nápravník, zástupce ředitele SŠTO Dačice
3) Ing. Jan Ferda, zástupce ředitele SŠTO Dačice
Ing. Milena Dvořáková, SŠTO Dačice
4) Ing. Hynek Čížek, Ph.D. OŠMT KÚ
Bc. Hana Burcevová, OŠMT KÚ
5) Ing. Štěpán Vondráček, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
2. Ing. Pavlu Kopačkovi, řediteli Střední školy technické a obchodní Dačice, Strojírenská 304, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy ZZS JčK, Písek“ – ZZS
JČK
Usnesení č. 733/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 824/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 „Snížení energetické
náročnosti budovy ZZS JčK, Písek“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Snížení
energetické náročnosti budovy ZZS JčK, Písek“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky kraje
2) Ing. Milan Rybák, OZDR KÚ
Mgr. Petr Studenovský, OZDR KÚ
3) Ing. Miroslav Beneš, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
4) Ing. Luboš Vaniš, projektant
Aleš Vitha, ZZS JčK
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI JčK;
2. 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 dodavatele stavebních prací na akci „Jižní tangenta
České Budějovice“
Usnesení č. 734/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. znění základních údajů zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, návrhu smlouvy o dílo,
ustanovení komise a návrhu smlouvy o společnosti podle návrhu č. 765/RK/20 a jeho příloh č. 1 – 5,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
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II. schvaluje
1. uzavření smlouvy „O společnosti“- sdružení zadavatelů mezi Jihočeským krajem a společností EON
Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice IČO 28085400 ve znění dle
přílohy č. 5 k návrhu č. 765/RK/20,
2. zahájení otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce - Výběr dodavatele
stavebních prací na akci „Jižní tangenta České Budějovice“ 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 Výběr dodavatele stavebních prací na akci „Jižní tangenta České Budějovice“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 4 k návrhu č. 765/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Mgr. Jaromír Novák, náměstek hejtmanky
2) Bc. Jiří Švec, člen rady JčK
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady JčK
2) Ing. Jitka Liláková, OVZI
Bc. Alena Frdlíková, OVZI
3) Ing. Jiří Klása, ODSH
JUDr. Andrea Tetourová, ODSH
4) Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI
Ing. Jan Basík, OVZI
5) Bc. Vlastimil Zikmund, SUS JK
Ing. Jan Štícha, SUSJK
6) Ing. Bc. Eva Švandová, zástupce EON Distribuce, a.s.
Ing. Mgr. Monika Gebauerová, zástupce EON Distribuce, a.s.
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 „Základní umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy stropu a
krovu
Usnesení č. 735/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 813/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 „Základní umělecká škola
Strakonice – nezbytné opravy stropu a krovu“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Základní umělecké škole, Strakonice, Kochana z Prachové 263, IČO 606507, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele
„Základní umělecká škola Strakonice – nezbytné opravy stropu a krovu“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky
2) Martina Spišská, ředitelka ZUŠ Strakonice
Vladimír Kohout, technický dozor
3) Ing. arch. Zbyněk Skala, projektant
Hana Antušová, ekonomka ZUŠ Strakonice
4) Mgr. Lenka Fučíková, oddělení školství OŠMT KÚ
PaedDr. Jiří Moravec, ved. odd. školství OŠMT KÚ
5) Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí odd. realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Kateřina Cundová, odd. realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Martině Spišské, ředitelce Základní umělecké školy, Strakonice, Kochana z Prachové 263, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Osazení svodidel na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji“
Usnesení č. 736/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č.814/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 „Osazení svodidel
na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Osazení svodidel
na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, náměstek PÚ
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
3) Otakar Zich, SÚS JčK, inspektor sil. sítě
Ing. Andrea Sáčková, SÚS JčK, technický pracovník PÚ
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ
5) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
Olga Mlsová, SÚS JčK, referent odd. VZ;
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Výstavba 2 ks silničních meteostanic na silnicích II. třídy v
okrese České Budějovice“
Usnesení č. 737/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č.822/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 „Výstavba 2 ks silničních
meteostanic na silnicích II. třídy v okrese České Budějovice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Výstavba 2 ks silničních
meteostanic na silnicích II. třídy v okrese České Budějovice“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
a) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
b) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
c) Otakar Zich, SÚS JčK, inspektor silniční sítě
Ing. Andrea Sáčková, SÚS JčK, technický pracovník PÚ
d) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
Olga Mlsová, SÚS JčK, referent odd. VZ
e) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka 3 ks nádrží pro skladování a výdej PHM“
Usnesení č. 738/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.826/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky „Dodávka 3 ks nádrží pro skladování a výdej PHM“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Dodávka 3 ks nádrží pro skladování a výdej PHM“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Bc. Jiří Švec, člen rady kraje
Mgr. Pavel Talíř, člen rady kraje
2) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, náměstek PÚ
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
3) Otakar Zich, SÚS JčK, inspektor sil. sítě
Ing. Andrea Sáčková, SÚS JčK, technický pracovník PÚ
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, referent odd. VZ
5) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
Ing. Michaela Moučková, SÚS JčK, ref. odd. VZ;
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Nákup mediálního prostoru pro kampaň “Jihočeský kraj –
Protiklady se doplňují”“
Usnesení č. 739/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, návrhů smluv o poskytnutí
služeb pro jednotlivé části veřejné zakázky a ustanovení komise podle návrhu č. 773/RK/20 a jeho příloh č. 1
– 5,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
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
„Nákup mediálního prostoru pro kampaň “Jihočeský kraj – Protiklady se doplňují”“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Nákup mediálního prostoru pro kampaň “Jihočeský kraj – Protiklady se
doplňují”“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 773/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) JUDr. Josef Knot, MBA, 1. náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
3) Ing. Jan Návara, vedoucí OEZI KÚ
Ing. Mgr. Martin Plucha, vedoucí oddělení, OEZI KÚ
4) Mgr. Jiří Gruntorád, vedoucí oddělení, KHEJ KÚ
Bc. Lenka Papežová, KHEJ KÚ
5) Ing. Martina Balounová, OEZI KÚ
Mgr. Helena Halabicová, OEZI KÚ
6) Ing. Klára Tejmlová, OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ;
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IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: „Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka – 1. etapa“ (okr. ČB) - dodatek č. 1
Usnesení č. 740/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Silnice III/15529, České Budějovice, ul. Plavská a L. M. Pařízka – 1. etapa“
(okr. ČB) uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové
zprávy a příloh č. 1 a 2 k návrhu č. 809/RK/20 ve výši dodatečných stavebních prací 5 830 055, 92 Kč bez
DPH a nerealizovaných prací ve výši 5 918 792, 48 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový listy č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 809/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 ve výši 26 963 035, 79 Kč bez DPH, 32 625 273, 31 Kč vč. DPH příslušné smlouvy
o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou STRABAG, a. s., se sídlem:
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, 150 00 Praha 5, IČO 60837744, ve znění podle přílohy č. 2 k návrhu č.
809/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
STRABAG, a.s. dle bodu II. usnesení hejtmance kraje k podpisu.
K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - schválení dotací, X. část
Usnesení č. 741/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí dotace v maximální výši 95 000,- Kč v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, Jiřině Pokorné,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného usnesením rady kraje
č. 954/2019/RK-74 ze dne 15. 8. 2019;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 29. 12. 2023
K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - zrušení části usnesení č. 559/2020/RK-98
Usnesení č. 742/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
1. část usnesení č. 559/2020/RK-98 ze dne 4. 6. 2020, bod I., část 2., příloha č. 1, řádek č. 528 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, Miroslavu Michálkovi,
2. část usnesení č. 559/2020/RK-98 ze dne 4. 6. 2020, bod I., část 2., příloha č. 1, řádek č. 398 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, Jaromíru Kročákovi;
II. schvaluje
1. 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, Heleně Prokešové, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného usnesením rady kraje č. 559/2020/RK-98,
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2. poskytnutí dotace v maximální výši 127 500,- 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, Jaromíru Kročákovi, 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. 743/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí,
1. žádost Jana Jordána, žádost Jaroslava Chuchela, žádost Marie Zachové, žádost Josefa Maříka, žádost
Petra Šimánka, žádost Josefa Krivka, žádost Lenky Vaňkové, žádost Jany Tůmové, žádost Anny Kulíškové,
žádost Huberta Švarce, žádost Aleny Stejskalové a žádost Nataliyi Tychininy 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. 746/RK/20,
2. žádost Miloslava Bezpalce 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. 746/RK/20;
II. schvaluje
1. Janu Jordánovi, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva, do 31. 12. 2020,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4458/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy č. 2
k návrhu č. 746/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
3. Jaroslavu Chuchelovi, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva, do 30. 6. 2021,
4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4912/2020 ze dne 2. 3. 2020 dle přílohy č. 3
k návrhu č. 746/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2021,
5. Marii Zachové, 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,
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/4314/2020 ze dne 17. 2. 2020 dle přílohy č. 4
k návrhu č. 746/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
7. Josefu Maříkovi, 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,
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/4207/2020 ze dne 2. 3. 2020 dle přílohy č. 5
k návrhu č. 746/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
9. Petru Šimánkovi, 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. 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/4537/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy č. 6
k návrhu č. 746/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2020,
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11. Josefu Krivkovi, 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,
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/4311/2020 ze dne 17. 2. 2020 dle přílohy č. 7
k návrhu č. 746/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
13. Lence Vaňkové, 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/4524/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy č. 8
k návrhu č. 746/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
15. Janě Tůmové, 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,
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/4045/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy č. 9
k návrhu č. 746/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
17. Miloslavu Bezpalcovi, 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 kondenzační kotel na zemní plyn a
poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, v maximální výši 95 000,- Kč,
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/5260/2020 ze dne 21. 4. 2020, kterým se mění nový
zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání na kondenzační kotel na
zemní plyn a snižuje se maximální výše dotace na 95 000,- Kč, dle přílohy č. 10 k návrhu č. 746/RK/20,
19. 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 20. 9. 2020,
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/4547/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy č. 11
k návrhu č. 746/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 20. 9. 2020,
21. Hubertu Švarcovi, 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,
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/4028/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy č. 12
k návrhu č. 746/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
23. Aleně Stejskalové, 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,
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/4269/2020 ze dne 17. 2. 2020 dle přílohy č. 13
k návrhu č. 746/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,
25. Nataliyi Tychinině, 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. 10. 2020,
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/4043/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy č. 14
k návrhu č. 746/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 10. 2020;
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III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 9. 2020
K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení č. 744/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Martina Trojáka a žádost Vladimíra Čady 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. 744/RK/20;
II. schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4741/2018 uzavřené dne 22. 3. 2018 s Věrou
Mejtovou, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Věry Mejtové, na Martina Trojáka, a to
z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti vzhledem k úmrtí Věry Mejtové, dle přílohy č. 2 k návrhu
č. 744/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5447/2018 uzavřené dne 15. 5. 2018 s Vladimírem
Čadou, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Vladimíra Čady, na Olgu Čadovou, a to
z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti v důsledku rozvodu manželství, dle přílohy č. 3 k návrhu
č. 744/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 8. 2020
K bodu: Individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na vybrané akce dotační politiky Jihočeského kraje
Usnesení č. 745/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
alokaci finančních prostředků v rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020 pro odpovědné místo 1153 a žádosti
jednotlivých subjektů uvedených v části II. a III. usnesení o poskytnutí dotace v celkové výši 1 170 000,- Kč;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu OKPP v celkové výši 360 000,- Kč a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s těmito subjekty podle vzoru v příloze č. 2 návrhu č.
777/RK/20:
a) ve výši 150 000 Kč pro Nadační fond Festival komorní hudby Český Krumlov, Latrán 37, 381 01 Český
Krumlov, IČO 42396107 na projekt 34 Festival komorní hudby Český Krumlov,
b) ve výši 100 000 Kč pro Martina France, V dolině 1515/1c, 101 00 Praha 10, IČO 71084843
na projekt „Kdo má rád…“;
c) ve výši 110 000 Kč pro Prostor pro všechny, Komenského 87,39701 Písek, IČO22733418 na projekt
„Město lidem, lidé městu“;
2. neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu OKPP těmto subjektům:
a) Filmová a televizní společnost Total HelpArt T.H.A s.r.o., Nad spádem 639/16, 147 00 Praha 4, IČO
47115165 na projekt „Slavonice Fest 2020“,
b) Fairtale Production s.r.o., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2, IČO 07782977 na projekt „Tajemství
staré bambitky 2“,
c) Folklorní soubor Písečan, spolek, Roháčova 258, 397 01 Písek, IČO 26677725 na projekt XXVI.
Mezinárodní folklorní festival Písek 2020,
d) Art 4 Promotion, Hlinská 434/9, 370 01 České Budějovice, IČO 26051583, na projekt „Audiovizuální
festival Vltava žije, téma: Ad astra“,
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e)

Sdružení pro obnovu Dobrše, z.s., Dobrš 1, 384 73 Drážov, IČO 63293269; na projekt „Mezinárodní
hudební festival Dobršská brána 2020“
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu OKPP v celkové výši 810 000,- Kč a
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s těmito subjekty podle vzoru v příloze č. 3 návrhu č.
777/RK/20:
1. ve výši 250 000 Kč pro „Spolek Třeboňská nocturna“, Vrchlického II/939, 379 01 Třeboň, IČO 27040721
na projekt „Třeboňská nocturna 2020“,
2. ve výši 460 000 Kč pro Větrné mlýny, s.r.o., Dominikánská 348/9, 602 00 Brno, IČO 29279194 na projekt
„Nikola Šuhaj“ (celovečerní hraný film Vladimíra Morávka),
3. ve výši 100 000 Kč pro město Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení,
T: 31. 12. 2020
2. Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh v souladu s částí III. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 10. 9. 2020
K bodu: Vyjádření zájmu o spolupráci v roli externího aplikačního experta v rámci projektu TAČR
Usnesení č. 746/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vyjádření zájmu o spolupráci v roli externího aplikačního garanta v rámci připravovaného projektu
Technologické agentury ČR dle přílohy návrhu č. 818/RK/2020;
II. schvaluje
vyjádření zájmu o spolupráci v roli externího aplikačního garanta v rámci připravovaného projektu
Technologické agentury ČR dle přílohy návrhu č. 818/RK/2020 ve formě prohlášení o záměru (Letter of
Intent);
III. ukládá
JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
T: 11/2020
K bodu: Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a objemu prostředků na platy těchto
zaměstnanců pro rok 2020 - II.
Usnesení č. 747/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. stanovuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů a v návaznosti na usnesení č. 265/2020/RK-93 ze dne 19. 3. 2020
- s účinností od 1. 9. 2020 nadále počet 499 zaměstnanců Jihočeského kraje zařazených do krajského
úřadu a nově počet 44 zaměstnanců pro administraci evropských projektů,
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, s účinností k 1. 9. 2020 zřídit 1 pracovní pozici
zaměstnance pro administraci evropských projektů v odboru OEZI na dobu určitou do 31. 12. 2023.
T: do 31. 8. 2020
K bodu: Vzájemné zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Středočeským krajem a dodatky smluv
o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje veřejnou linkovou dopravou
Usnesení č. 748/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. závěry jednání koordinátorů dopravy Středočeského a Jihočeského kraje (společností Integrovaná
doprava Středočeského kraje, p.o. a JIKORD s.r.o.) ze dne 27. 1. 2020 a 10. 6. 2020 týkající se přeshraniční
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spolupráce obou krajů v oblasti dopravy a jejich integrovaných dopravních systémů, uvedené v příloze č. 1
návrhu č. 835/RK/20,
2. průběžnou informaci o vývoji předpokládané prokazatelné ztráty na rok 2020 a finanční závazky pro rok
2020, uvedené v příloze č. 2 návrhu č. 835/RK/20;
II. schvaluje
1. znění dodatku č. 30 Smlouvy č. 010/09/49/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., IČO
60071109, uvedené v příloze č. 3 návrhu č. 835/RK/20,
2. znění dodatku č. 33 Smlouvy č. 010/09/47/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou s dopravcem COMETT PLUS, spol. s r.o., IČO
60071397, uvedené v příloze č. 4 návrhu č. 835/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje dodatky smluv
o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje uvedené v části II. usnesení.
T: 20. 7. 2020
K bodu: Převzetí a předání stavebních objektů v rámci staveb
Usnesení č. 749/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. převzetí
stavby rozšíření tělesa silnice III/14611 vybudované v rámci stavby „Viladomy Dobrovodská“ včetně všech
součástí a příslušenství na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby od obchodní firmy
Dobrovodská investiční s. r. o., se sídlem Brigádnická 1723/4, 370 06 České Budějovice, IČO 06978606,
2. předání
stavebního objektu SO 104 – Světelné signalizační zařízení – pouze ulice Dukelská vybudovaného v rámci
stavby „Modernizace silnice II/156 Mánesova ulice“ včetně všech součástí a příslušenství na základě dohody
o převzetí stavby Statutárnímu městu České Budějovice, IČO 244732;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit uzavření příslušných smluv dle části
I. usnesení.
K bodu: Rozpočtové změny 14/20
Usnesení č. 750/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 204/R – 238/R,
2. návrh rozpočtových opatření č. 202/Z – 203/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 202/Z – 203/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 204/R – 238/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtová opatření č. 202/Z – 203/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Bezúplatný převod movitého majetku příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem městu
Jindřichův Hradec
Usnesení č. 751/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
bezúplatný převod movitého majetku, který je ve správě Domu dětí a mládeže Jindřichův Hradec,
Růžová 10, IČO 42409152 v zůstatkové hodnotě 90.889 Kč městu Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II,
IČO 00246875, dle přílohy návrhu č. 781/RK/20;
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II. pověřuje
Mgr. Ludmilu Štufkovou, ředitelku Domu dětí a mládeže Jindřichův Hradec, sepsáním a podepsáním
darovací smlouvy s městem Jindřichův Hradec;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Zálší
Usnesení č. 752/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Zálší, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, na LV č. 261 podle přílohy č. 1 návrhu č. 820/RK/20 s překročením limitu
výměry o +17,2 % a ceny o +16,3 % 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. usnesení.
K bodu: Zrušení usnesení a uzavření nájemní smlouvy s SPÚ na pozemek v k. ú. Litvínovice
Usnesení č. 753/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I.
ruší
usnesení č. 1442/2019/RK-87 ze dne 19. 12. 2019 k bodu „Uzavření nájemní smlouvy s SPÚ na pozemek
v k. ú. Litvínovice“;
II. schvaluje
1. nájem pozemku parcely KN č. 913/5 u čistírny odpadních vod v k. ú. Litvínovice ve výši 7,- Kč/m2/rok
od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000, Praha 3, IČO 01312774, ve znění
nájemní smlouvy v příloze č. 1 návrhu č. 806/RK/20,
2. dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 806/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části II. usnesení.
K bodu: Přijetí daru - zdravotnických prostředků a speciálního vybavení v souvislosti s epidemií Covid-19
Usnesení č. 754/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
přijetí daru v podobě zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19
od Ministerstva zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, IČO 00024341, dle smlouvy
o bezúplatném převodu v příloze návrhu č. 784/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Darování nepotřebné výpočetní techniky Domovu sv. Anežky, o. p. s., Týn nad Vltavou
Usnesení č. 755/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
darování nepotřebné výpočetní techniky v podobě 4 kusů stolních počítačů, které jsou ve vlastnictví
Jihočeského kraje, Domovu sv. Anežky, o. p. s, Čihovice 30, 370 01 Týn nad Vltavou, IČO 26018888;
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II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Darování nepotřebné výpočetní techniky společnosti Domovy KLAS, o. p. s., Temelín
Usnesení č. 756/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
darování nepotřebné výpočetní techniky v podobě 4 kusů stolních počítačů, které jsou ve vlastnictví
Jihočeského kraje, společnosti Domovy KLAS, o. p. s, Temelín 15, 373 01 Temelín, IČO 28112962;
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/094/20 v k. ú. Skláře u Vimperka
Usnesení č. 757/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako povinným
a společností E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, jako oprávněným na části pozemku pozemkové parc.
KN č. 544 v rozsahu dle geometrického plánu č. 70-203/2020 v k. ú. Skláře u Vimperka dle návrhu smlouvy
č. SVB/OHMS/094/20 v příloze č. 1 návrhu č. 793/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 zřízení věcného břemene dle části I. usnesení.
K bodu: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/096/20 v k. ú. Blatná
Usnesení č. 758/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako povinným
a společností CETIN a.s., IČO 04084063, jako oprávněným na částech pozemků stavebních parc. KN
č. 784/1 a č. 784/10 v rozsahu dle geometrického plánu č. 2884-92/2018 v k. ú. Blatná dle návrhu smlouvy
č. SVB/OHMS/096/20 v příloze č. 1 návrhu č. 796/RK/20;
II. pověřuje
Ing. Miroslava Čapka, ředitele Středního odborného učiliště, Blatná, U Sladovny 671, IČO 00668079,
kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene dle části I. usnesení.
K bodu: Věcná břemena pro E.ON Distribuce, a.s. v k. ú. České Budějovice 7 - přeložka vedení NN
Usnesení č. 759/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. zřízení věcného břemene - služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. KN č. 108/6 v rozsahu cca 13 bm v k. ú. České
Budějovice 7 ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu umístění zemního kabelového
vedení NN a telekomunikačního kabelu 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/092/20 v příloze č. 4 návrhu č. 794/RK/20,
2. zřízení věcného břemene - služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. KN č. 107/2 a č. 108/2 v rozsahu cca 11 bm
v k. ú. České Budějovice 7 ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu umístění zemního
kabelového vedení NN a telekomunikačního kabelu a v právech vyplývajících z energetického zákona
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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/093/20 v příloze č. 5 návrhu č. 794/RK/20,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 6 návrhu
č. 794/RK/20;
II. pověřuje
1. MUDr. Marka Slabého, MBA, ředitele Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, B. Němcové
1931/6, České Budějovice, IČO 48199931, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene dle části I. 1. usnesení,
2. JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., ředitele krajského úřadu, zabezpečením provedení potřebných úkonů
vedoucích k realizaci části I. 2. usnesení.
K bodu: Plán finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje na II. pololetí 2020
Usnesení č. 760/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
plán finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje na II. pololetí 2020 uvedený v příloze
návrhu č. 757/RK/20.
K bodu: Dohoda o ukončení smlouvy o bezpečnostních službách
Usnesení č. 761/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o bezpečnostních službách s firmou IPO PRIMO s.r.o. společně s IPO
SECURITY s. r.o. dle přílohy č. 1 návrhu č. 761/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dohody o ukončení smlouvy
dle části I. usnesení hejtmance kraje k podpisu.
K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 762/2020/RK-100
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy č. 1 návrhu
č. 759/RK/20;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 759/RK/20 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
a) ve výši 9 500,- Kč příjemci: Myslivecký spolek Bor Branice, Branice 2, 398 43, IČO 60869321,
na zajištění akce: „Memoriál Luďka Hejného o Pohár Premonstrátského kláštera“,
b) ve výši 9 500,- Kč příjemci: Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391,
397 01 Písek,
c) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Hockey club Tábor, z.s., Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor,
IČO 60065249, na zajištění akce: „O pohár města Tábora“,
d) ve výši 7 000,- Kč příjemci: TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921,
na zajištění akce: „26. ročník Běhu městem Strakonice“,
e) ve výši 7 000,- Kč příjemci: TJ Sokol Branice, z.s., Branice 77, 398 43 Bernartice, IČO 48221643,
na zajištění akce: „Branické EURO 2020“,
f) ve výši 5 000,- Kč příjemci: MAS Brána Písecka, z.s., Čížová 75, 398 31 Čížová, IČO 27047792,
na zajištění akce: „14. ročník cykloakce - Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou“,
g) ve výši 5 000,- Kč příjemci: TJ ZD Kovářov, z.s., Kovářov 63, 398 55 Kovářov, IČO 48257061,
na zajištění akce: „Memoriál Vládi Fořta a Tomáše Měcháčka 2020“,
h) ve výši 8 000,- Kč příjemci: Tělocvičná jednota Sokol Lišov, Žižkova 81, 373 72 Lišov, IČO 62535226,
na zajištění akce: „Nohejbalový turnaj - Memoriál Martina Höniga“,
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2. poskytnutí individuální dotace ve výši 7 000,- Kč příjemci: Jan Vaněček, na zajištění akce: „Vydání knihy s
názvem Humoresky - II. část“ a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č.
SDO/KHEJ/037/20 dle přílohy č. 2 návrhu č. 759/RK/20,
3. poskytnutí individuální dotace a převod finančních prostředků na zřizovatelský odbor OŠMT ve výši
3 000,- Kč příjemci: Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor, IČO 60061847,
na zajištění akce: „Večerní běh Táborem“;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace:
1. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Městys Čestice, Čestice 1, 387 19 Čestice, IČO 00251089, na zajištění akce:
„Otevření Naučné stezky včelařství“,
2. ve výši 5 000,- Kč příjemci: Obec Boršov nad Vltavou, Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou,
IČO 00244694, na zajištění akce: „Staročeské dožínky“;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci
části II. usnesení,
2. Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh podle části III. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 10. 9. 2020
Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

……………………………………

JUDr. Josef Knot, MBA
První náměstek hejtmanky

……………………………………
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