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 ze 109. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 15. 10. 2020
Program:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1033/2020/RK-109
2. Informace o plnění usnesení vlády č. 991 ze dne 5. 10. 2020 k distribuci ochranných pomůcek v
souvislosti s onemocněním COVID-19 pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům
Usnesení 1034/2020/RK-109
3. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České
Budějovice, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 1035/2020/RK-109
4. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a.s., včetně zvýšení základního kapitálu dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 1036/2020/RK-109
5. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s.
Usnesení 1037/2020/RK-109
6. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor,
a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 1038/2020/RK-109
7. Rozhodnutí jediného akcionáře - Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice,
a.s., spolufinancovaného z evropských fondů (150. výzva OPŽP)
Usnesení 1039/2020/RK-109
8. Rozhodnutí jediného akcionáře – Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice,
a.s., spolufinancovaného z evropských fondů (146. výzva OPŽP)
Usnesení 1040/2020/RK-109
9. Rozhodnutí jediného akcionáře - Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.,
spolufinancovaného z evropských fondů (146. výzva OPŽP)
Usnesení 1041/2020/RK-109
10. Rozpočet školství - čtvrtá úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení 1042/2020/RK-109
11. Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení 1043/2020/RK-109
12. Vybavení škol ICT pro distanční výuku
Usnesení 1044/2020/RK-109
13. Jmenování školské rady na nové funkční období
Usnesení 1045/2020/RK-109
14. Personální záležitosti školství - změna platové třídy a platového stupně
Usnesení 1046/2020/RK-109
15. Personální záležitosti školství - mimořádné odměny
Usnesení 1047/2020/RK-109
16. Žádost organizace Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. o individuální dotaci
Usnesení 1048/2020/RK-109
17. Dotace na realizaci soutěže PRESTA JčK
Usnesení 1049/2020/RK-109
18. Poskytnutí individuální dotace obci Nová Ves
Usnesení 1050/2020/RK-109
19. „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ - okres České Budějovice - vícepráce a méněpráce dodatek č. 1
Usnesení 1051/2020/RK-109
20. „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ - okres Strakonice - méněpráce a vícepráce - dodatek
č.1
Usnesení 1052/2020/RK-109
21. Smlouva o spolupráci, vzájemné podpoře a spolufinancování - nová komunikace k ČOV
Usnesení 1053/2020/RK-109
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22. „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající
budovy knihovny“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 5
Usnesení 1054/2020/RK-109
23. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nákup stolních počítačů, notebooků a grafické stanice“
Usnesení 1055/2020/RK-109
24. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka IAM a souvisejících služeb, poskytování servisních
služeb IAM a implementace softwaru“
Usnesení 1056/2020/RK-109
25. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rekonstrukce Chaty Mládí - Zadov“
Usnesení 1057/2020/RK-109
26. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Požární vybavení – Heliport HEMS České Budějovice (provoz
VFR den, noc)“
Neschváleno
27. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic“
Usnesení 1058/2020/RK-109
28. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zajištění svahu silnice III/1608 kolem Strážného potoka“
Usnesení 1059/2020/RK-109
29. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nákup mediálního prostoru pro kampaň “Jihočeský kraj –
Protiklady se doplňují”“
Usnesení 1060/2020/RK-109
30. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad
Lužnicí - instalace fotovoltaické elektrárny a systému pro technickou úpravu prostředí“
Usnesení 1061/2020/RK-109
31. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Střechy Školní statek Měšice II“
Neschváleno
32. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „SPŠ Tábor – Demolice objektu č. p. 2572“
Usnesení 1062/2020/RK-109
33. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nákup speciální techniky v rámci projektu „CZ-SK SOUTH
LIFE“ – horský nosič nářadí“
Usnesení 1063/2020/RK-109
34. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy – oprava zpevněných ploch v areálu Střední školy
řemeslné a Základní školy, Soběslav, Wilsonova 405 – Jiráskova ul.“
Usnesení 1064/2020/RK-109
35. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie České
Budějovice“
Usnesení 1065/2020/RK-109
36. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Odstranění nebezpečného materiálu z mezideponie ze stavby
modernizace letiště“
Usnesení 1066/2020/RK-109
37. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad Lužnicí instalace fotovoltaické elektrárny a systému pro technickou úpravu prostředí“
Usnesení 1067/2020/RK-109
38. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy objektu dílen na parcele č. st. 1628, k.ú. Hněvkovice
u Týna nad Vltavou“
Usnesení 1068/2020/RK-109
39. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Nákup notebooků“
Usnesení 1069/2020/RK-109
40. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 3. etapa“
Usnesení 1070/2020/RK-109
41. Poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na spolufinancování části veřejných zdrojů u projektu „Rekonstrukce
oranžerie na wellness a pivní lázně (koupele)“ realizovaného v rámci ROP NUTS II Jihozápad
Usnesení 1071/2020/RK-109
42. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na výměnu
zastaralého kotle na pevná paliva
Usnesení 1072/2020/RK-109
43. Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1073/16
Usnesení 1073/2020/RK-109
44. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 1074/2020/RK-109
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45. Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
Usnesení 1075/2020/RK-109
46. Snížení nájemného v době trvání nouzového stavu
Usnesení 1076/2020/RK-109
47. Převzetí a předání stavebních objektů v rámci staveb
Usnesení 1077/2020/RK-109
48. Rozpočtové změny 21/20
Usnesení 1078/2020/RK-109
49. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky ve vlastnictví obce Litvínovice v prostoru letiště České
Budějovice a dohoda o narovnání
Usnesení 1079/2020/RK-109
50. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SV/OHMS/016/19 o výpůjčce movitého majetku Regionálnímu muzeu v
Českém Krumlově
Usnesení 1080/2020/RK-109
51. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SV/OHMS/187/16 o výpůjčce movitého majetku městu Nové Hrady
Usnesení 1081/2020/RK-109
52. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Borovnice u Českých Budějovic
Usnesení 1082/2020/RK-109
53. Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Kvilda
Usnesení 1083/2020/RK-109
54. Smlouva o výpůjčce uměleckých děl z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
Usnesení 1084/2020/RK-109
55. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/188/20 se společností Teplárna Písek, a.s.
Usnesení 1085/2020/RK-109
56. Prodej opotřebené výpočetní techniky členům Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1086/2020/RK-109
57. Výpomoc Krajského úřadu Jihočeského kraje subjektu Jihočeské nemocnice, a.s.
Usnesení 1087/2020/RK-109
*****
K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1033/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 5. 10. 2020.
K bodu: Informace o plnění usnesení vlády č. 991 ze dne 5. 10. 2020 k distribuci ochranných pomůcek v
souvislosti s onemocněním COVID-19 pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům
Usnesení č. 1034/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
způsob distribuce osobních ochranných prostředků v souvislosti s onemocněním COVID-19 pedagogickým
a nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení na území Jihočeského kraje dle
usnesení vlády č. 991 ze dne 5. 10. 2020.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
České Budějovice, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 1035/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, 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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., takto:
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Základní kapitál se zvyšuje z částky 2 479 700 000,- Kč, slovy dvě miliardy čtyřista sedmdesát devět milionů
sedmsettisíc korun českých, o částku 6 700 000,- Kč, slovy šestmilionůsedmsettisíc korun českých, 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, na částku 2 486 400 000,00,- Kč, slovy dvěmiliardyčtyřistaosmdesátšestmilionůčtyřistatisíc
korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií
až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 2046 až 2051
a 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých,
označených čísly 2052 až 2058 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné
podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem
valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou
České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., uděluje
souhlas, aby emisní kurs 13 ks (třinácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl
splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit
emisní kurs akcií na účet č. 2107918128/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
přičemž splaceno bude 6 700 000,- Kč, slovy šestmilionůsedmsettisíc korun českých, a to před podáním
návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne
rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs
nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Český Krumlov, a.s., včetně zvýšení základního kapitálu dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 1036/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
IČO 26095149, 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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 590 932 000,- Kč, slovy pětsetdevadesátmilionůdevětsettřicetdvatisíc
korun českých, o celkovou částku 7 300 000,- Kč, slovy sedmmilionůtřistatisíc korun českých, z toho:
1. o částku 6 500 000,- Kč,
2. o částku 800 000,- 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,
na částku 598 232 000,- Kč, slovy pětsetdevadesátosmmilionůdvěstětřicetdvatisíc korun českých, a to ve
smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného
zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 542 až 548 a 3 ks
(tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené
čísly 549 až 551 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně
neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
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základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
je Český Krumlov, Nemocniční 429, Horní Brána, PSČ 381 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., uděluje
souhlas, aby emisní kurs 10 ks (deseti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl
splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit
emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., přičemž splaceno bude
7 300 000,- Kč, slovy sedmmilionůtřistatisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše
základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven
jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného
akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s.
Usnesení č. 1037/2020/RK-109
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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 696 551 715,33 Kč, slovy šestsetdevadesátšestmilionůpětsetpadesát
jednatisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, o částku 500 000,- Kč, slovy pětsettisíckorun
českých, na částku 697 051 715,33 Kč, slovy šestsetdevadesátsedmmilionůpadesátjednatisícsedmset
patnáct korun českých třicettři haléřů, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním
nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 636 až 640 - nově
upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné,
jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
jsou Strakonice, Strakonice I, Radomyšlská 336, PSČ 386 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., uděluje souhlas,
aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet
č. 228689932/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceno bude 500 000,- Kč,
slovy pětsettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu
do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě,
emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Tábor, a.s., dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 1038/2020/RK-109
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:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., takto:
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Základní kapitál se zvyšuje z částky 650 454 000,- Kč, slovy šestsetpadesátmilionůčtyřistapadesátčtyřitisíc
korun českých, o částku 1 700 000,- Kč, slovy jedenmilionsedmsettisíc korun českých, 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, na částku
652 154 000, Kč, slovy šestsetpadesátdvamilionůstopadesátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust.
§ 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení
základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité
hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označený číslem 716 a 7 ks (sedm kusů) akcií
o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 717
až 723 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně
neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
je Tábor, Kpt. Jaroše 2000/10, PSČ 390 03.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., uděluje souhlas,
aby emisní kurs 8 ks (osmi kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet
č. 220707702/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splacen bude 1 700 000,- Kč,
slovy jedenmilionsedmsettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního
kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich
jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného
akcionáře.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s., spolufinancovaného z evropských fondů (150. výzva OPŽP)
Usnesení č. 1039/2020/RK-109
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.
schvaluje
záměr realizovat projekt „Eliminace nebezpečného odpadu – instalace Converteru v Nemocnici
Strakonice, a.s.“ spolufinancovaný z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní
prostředí (dále jen „OPŽP“) v rámci 150. výzvy;
II. rozhoduje
dle platných stanov o přijetí finanční podpory z evropských fondů, státních fondů a státního rozpočtu, pokud
bude podpora k realizaci výše uvedeného projektu přidělena.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s., spolufinancovaného z evropských fondů (146. výzva OPŽP)
Usnesení č. 1040/2020/RK-109
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. schvaluje
záměr realizovat projekt „Modernizace systému VZT a chlazeni včetně instalace FV v Nemocnici
Strakonice, a.s.“ spolufinancovaný z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní
prostředí (dále jen „OPŽP“) v rámci 146. výzvy;
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II. rozhoduje
dle platných stanov o přijetí finanční podpory z evropských fondů, státních fondů a státního rozpočtu, pokud
bude podpora k realizaci výše uvedeného projektu přidělena.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Tábor,
a.s., spolufinancovaného z evropských fondů (146. výzva OPŽP)
Usnesení č. 1041/2020/RK-109
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:
I.
schvaluje
záměr realizovat projekt „Modernizace systému VZT a instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s.“
spolufinancovaný z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen
„OPŽP“) v rámci 146. výzvy;
II. rozhoduje
dle platných stanov o přijetí finanční podpory z evropských fondů, státních fondů a státního rozpočtu, pokud
bude podpora k realizaci výše uvedeného projektu přidělena.
K bodu: Rozpočet školství - čtvrtá úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení č. 1042/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2020 jednotlivým
školám a školským zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi, v rámci výkonu přenesené
působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu
č. 1112/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského
kraje na rok 2020 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi
Jihočeského kraje, v rámci výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy v souladu s § 161c odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení úpravy rozpisu rozpočtu přímých
výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2020 jednotlivým školám a školským zařízením
zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi Jihočeského kraje,
2. Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit návrh na nejbližším zasedání zastupitelstva
kraje k projednání.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 1043/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
příspěvky z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného finančního vztahu ke zřizované organizaci pro:
1.Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, ve výši
1 844 640 Kč,
2.Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333, IČO 68016767, ve výši 250 000 Kč
v souladu s důvodovou zprávou návrhu č.1144/RK/20.
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K bodu: Vybavení škol ICT pro distanční výuku
Usnesení č. 1044/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací COVID-19 poskytnutí mimořádného provozního příspěvku
na zabezpečení nákupu informační techniky nutné pro zajištění distanční výuky ve středních školách
Jihočeského kraje ve výši 6 703 750 Kč v souladu s důvodovou zprávou a přílohou návrhu č. 1143/RK/20.
K bodu: Jmenování školské rady na nové funkční období
Usnesení č. 1045/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výsledky voleb do dvou třetin školské rady při školách zřizovaných Jihočeským krajem uvedených v příloze
návrhu č. 1101/RK/20, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle důvodové zprávy návrhu
č. 1101/RK/20;
II. jmenuje
třetinu školských rad za zřizovatele při školách zřizovaných Jihočeským krajem uvedených v příloze návrhu
č. 1101/RK/20, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
K bodu: Personální záležitosti školství - změna platové třídy a platového stupně
Usnesení č. 1046/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změnu platové třídy a tím i tarifního platu a příplatku za vedení ředitelce Středního odborného učiliště,
Lišov, tř. 5. května 3, IČO 75050111, s účinností od 1. listopadu 2020 v souladu s § 123 odst. 3
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy
návrhu č. 1139/RK/20;
2. změnu platového stupně a tím i tarifního platu v souladu s § 4 a § 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a § 123 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy návrhu
č. 1139/RK/20 s účinností od 1. listopadu 2020:
a) řediteli Gymnázia, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13, IČO 60076062,
b) řediteli Střední odborné školy, Blatná, V Jezárkách 745, IČO 60650486,
c) řediteli Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické, Tábor, Jiráskova 1615, IČO 60064790.
K bodu: Personální záležitosti školství - mimořádné odměny
Usnesení č. 1047/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměny pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem za plnění mimořádných úkolů v době
spojené s pandemií covid-19 v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění,
dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 1142/RK/20.
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K bodu: Žádost organizace Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. o individuální dotaci
Usnesení č. 1048/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. žádost organizace Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice, PSČ 383 01, IČO 70853517,
o poskytnutí individuální dotace ve výši 500 000 Kč na projekt Podpora pobytové odlehčovací služby
ID 4513203 dle přílohy 1 návrhu č. 1168/RK/20,
2. návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedený v příloze 2 návrhu č. 1168/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace organizaci Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.,
Prachatice, PSČ 383 01, IČO 70853517, ve výši 500 000 Kč na projekt Podpora pobytové odlehčovací
služby ID 4513203 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy 2 návrhu
č. 1168/RK/20;
III. ukládá
náměstkovi pro sociální oblast předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu s částí
II. usnesení.
K bodu: Dotace na realizaci soutěže PRESTA JčK
Usnesení č. 1049/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s poskytnutím dotace na realizaci soutěže PRESTA prestižní stavba jižních Čech 2018-2020 v celkové výši
170 000,- Kč, kterou zajišťuje oblastní pobočka Českého svazu stavebních inženýrů České Budějovice, se
sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO 00477231;
II. schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci soutěže PRESTA prestižní stavba jižních Čech v celkové výši
170 000,- Kč (dle přílohy č. 1 návrhu č. 1118/RK/20);
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy na poskytnutí dotace na
realizaci soutěže PRESTA prestižní stavba jižních Čech hejtmance kraje k podpisu.
T: 20. 10. 2020
K bodu: Poskytnutí individuální dotace obci Nová Ves
Usnesení č. 1050/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost obce Nová Ves o poskytnutí individuální dotace ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů,
maximálně však ve výši 1 000 000,-Kč na opravu místní komunikace v k.ú. Nová Ves u Č. Budějovic
z důvodu jejího používání v rámci staveb „Modernizace silnice II/156 Nová Ves u Č. Budějovic“ a „Most ev.
č. 156-008 přes Zborovský potok u Nové Vsi“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. individuální dotaci obci Nová Ves ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů, maximálně však
1 000 000,-Kč na opravu místní komunikace z důvodu jejího používání v rámci staveb „Modernizace silnice
II/156 Nová Ves u Č. Budějovic“ a „Most ev. č. 156-008 přes Zborovský potok u Nové Vsi“,
2.návrh smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 3 návrhu 1140/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení návrhu smlouvy o poskytnutí
dotace obci Nová Ves zastupitelstvu kraje k projednání.

9
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

K bodu: „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ - okres České Budějovice - vícepráce a méněpráce
- dodatek č. 1
Usnesení č. 1051/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ – okres České Budějovice,
uvedené ve změnovém listu č. 1, včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh
č. 1 – 3 návrhu č. 1097/RK/20;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 po započtení víceprací a méněprací ve výši mínus 30 241,20 Kč bez DPH dle důvodové
zprávy a příloh č. 1 – 3 návrhu č. 1097/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavření mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO 26271303, ve znění přílohy č. 3 k návrhu
č. 1097/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
Skanska a.s. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmance kraje k podpisu.
K bodu: „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ - okres Strakonice - méněpráce a vícepráce dodatek č.1
Usnesení č. 1052/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ – okres Strakonice uvedené
ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
návrhu č. 1141/RK/20;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 po započtení víceprací a méněprací ve výši mínus 10 252,26 Kč bez DPH dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1 návrhu č. 1141/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy mezi JK a firmou ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice,
IČO 26018055 (vedoucí společník), a firmou PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice,
IČO 43005560 (společník 2), ve znění podle přílohy č. 2 návrhu č. 1141/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou
ZNAKON, a.s. hejtmance kraje k podpisu.
T: 30. 10. 2020
K bodu: Smlouva o spolupráci, vzájemné podpoře a spolufinancování - nová komunikace k ČOV
Usnesení č. 1053/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění Smlouvy o spolupráci, vzájemné podpoře a spolufinancování ve věci investiční přípravy, realizace a
kolaudace stavby nové komunikace k ČOV Litvínovice pro letiště České Budějovice v Plané u Českých
Budějovic dle přílohy č. 1 návrhu č. 1165/RK/20;
II. schvaluje
uzavřít se společnosti Koncept České Budějovice a.s., IČO 26089793, Smlouvu o spolupráci, vzájemné
podpoře a spolufinancování ve věci investiční přípravy, realizace a kolaudace stavby nové komunikace
k ČOV Litvínovice pro letiště České Budějovice v Plané u Českých Budějovic dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1165/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Smlouvy o spolupráci, vzájemné
podpoře a spolufinancování hejtmance kraje k podpisu.
T: 20. 10. 2020
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K bodu: „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích a stavební úpravy stávající
budovy knihovny“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 5
Usnesení č. 1054/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích
a stavební úpravy stávající budovy knihovny“ uvedené ve změnových listech č. 49 - 58 dle důvodové zprávy
a přílohy č. 1 k návrhu č. 1164/RK/20 ve výši dodatečných stavebních prací 404 857,13 Kč bez DPH
a nerealizovaných prací ve výši 5 500,00 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 49 - 58 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 1164/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 5 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých
Budějovicích, IČO 00073504, a zhotovitelem stavby firmou OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00
Brno, IČO 46342796;
III. ukládá
Mgr. Ivo Karešovi, řediteli Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, IČO 00073504, uzavřít
dodatek č. 5 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nákup stolních počítačů, notebooků a grafické stanice“
Usnesení č. 1055/2020/RK-109
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. 1091/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Nákup stolních počítačů, notebooků a grafické stanice“ 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 „Nákup stolních počítačů, notebooků a grafické stanice“:
název společnosti: Scenario s. r. o.
se sídlem: Pohraniční 1435/86, 703 00 Ostrava
IČO: 29462177
za cenu nejvýše přípustnou 1 694 300,00 Kč bez DPH, 2 050 103,00 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 987/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Nákup stolních počítačů, notebooků
a grafické stanice“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka IAM a souvisejících služeb, poskytování
servisních služeb IAM a implementace softwaru“
Usnesení č. 1056/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a protokoly o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 1123/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem
Dodávka IAM a souvisejících služeb, poskytování servisních služeb IAM a implementace softwaru konané
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci Dodávka IAM a souvisejících služeb, poskytování servisních
služeb IAM a implementace softwaru:
název společnosti: AUTOCONT a. s.
se sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
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IČO: 04308697
s celkovou dobou implementace dle čl. 2.1 smlouvy o dílo 90 kalendářních dnů, za nejvýše přípustnou cenu
za dílo dle čl. 3.4 smlouvy o dílo 1 490 000,00 Kč bez DPH, 1 802 900,00 Kč vč. DPH, za nejvýše přípustnou
cenu dle čl. 2.1 servisní smlouvy za servisní služby za období 12 po sobě jdoucích měsíců 482 500,00 Kč
bez DPH, 583 825,00 Kč s DPH a za nejvýše přípustnou cenu dle čl. 2.2 servisní smlouvy za práce na
provoz a rozvoj za období 12 po sobě jdoucích měsíců v rozsahu 15 člověkodnů 150 000,00 Kč bez DPH,
181 500,00 Kč s DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o poskytování servisních služeb ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu
č. 1016/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky Dodávka IAM a souvisejících služeb,
poskytování servisních služeb IAM a implementace softwaru,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rekonstrukce Chaty Mládí - Zadov“
Usnesení č. 1057/2020/RK-109
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. 1111/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce Chaty Mládí Zadov“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce Chaty Mládí - Zadov“:
název společnosti: LUSPOL SE
se sídlem: Nám. 14. října 1307/2, 15000 Praha 5 - Praha 5
IČO: 29029945
za cenu nejvýše přípustnou 39 749 297,00 Kč bez DPH, 48 096 649,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti: Auböck s.r.o.
se sídlem: Poříčí 247, 37382 Boršov nad Vltavou
IČO: 26089785
za cenu nejvýše přípustnou 41 298 582,62 Kč bez DPH, 49 971 284,97 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního
stadionu 1952/2, IČO 71294775:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce Chaty Mládí - Zadov“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic“
Usnesení č. 1058/2020/RK-109
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.1149/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 146-004
přes železnici u Dobřejovic“, 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. 146-004 přes železnici u Dobřejovic“:
název společnosti:
OHL ŽS, a.s.
se sídlem:
Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČO:
46342796
za cenu nejvýše přípustnou 31 950 433,92 Kč bez DPH, 38 660 025,04 Kč vč. DPH;
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III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO: 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zajištění svahu silnice III/1608 kolem Strážného potoka“
Usnesení č. 1059/2020/RK-109
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.1151/RK/20, na plnění veřejné zakázky s názvem „Zajištění svahu silnice
III/1608 kolem Strážného potoka“, 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 „Zajištění svahu silnice III/1608 kolem Strážného potoka“:
název společnosti:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 7 949 992,00 Kč bez DPH, 9 619 490,32 Kč vč. DPH,
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Zajištění svahu silnice III/1608 kolem Strážného
potoka“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nákup mediálního prostoru pro kampaň “Jihočeský kraj
– Protiklady se doplňují”“
Usnesení č. 1060/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávy o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 7 k návrhu č. 1152/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Nákup mediálního prostoru pro kampaň “Jihočeský kraj – Protiklady se doplňují”“
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 „Nákup mediálního prostoru pro kampaň “Jihočeský kraj –
Protiklady se doplňují” - Část A: Televizní spot“:
název společnosti: REMMARK, a.s.
se sídlem: Křemencova 178/-, 110 00 Praha 1
IČO: 25652869
za cenu nejvýše přípustnou 933 120,00 Kč bez DPH, 1 129 075,20 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy v části A veřejné zakázky s vybraným dodavatelem možnost vyzvat
k uzavření smlouvy další účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: NeoMedia-Czech s.r.o
se sídlem: Maltézské náměstí 537/4, 118 00 Praha - Malá Strana
IČO: 24687804
za cenu nejvýše přípustnou 1 075 680,00 Kč bez DPH, 1 301 572,80 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: Knowlimits s.r.o.
se sídlem: Píškova 1948/16, 155 00 Praha
IČO: 63677792
za cenu nejvýše přípustnou 1 188 000,00 Kč bez DPH, 1 437 480,00 Kč vč. DPH,
3) název společnosti: JTV a.s.
se sídlem: Křižíkova 1696, 370 01 České Budějovice 3
IČO: 25156527
za cenu nejvýše přípustnou 1 196 640,00 Kč bez DPH, 1 447 934,40 Kč vč. DPH,
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3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Nákup mediálního prostoru pro kampaň “Jihočeský kraj –
Protiklady se doplňují” - Část B: Rádiový spot“:
název společnosti: MEDIA CLUB s.r.o.
se sídlem: Vinohradská 3217/167 Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 29413982
za cenu nejvýše přípustnou 1 022 000,00 Kč bez DPH, 1 236 620,00 Kč vč. DPH,
4. v případě neuzavření smlouvy v části B veřejné zakázky s vybraným dodavatelem možnost vyzvat
k uzavření smlouvy další účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: NeoMedia-Czech s.r.o.
se sídlem: Maltézské náměstí 537/4, 11800 Praha - Malá Strana
IČO: 24687804
za cenu nejvýše přípustnou 1 049 448,00 Kč bez DPH, 1 269 832,08 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: Knowlimits s.r.o.
se sídlem: Píškova 1948/16, 15500 Praha
IČO: 63677792
za cenu nejvýše přípustnou 1 136 902,00 Kč bez DPH, 1 375 651,42 Kč vč. DPH,
5. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Nákup mediálního prostoru pro kampaň “Jihočeský kraj –
Protiklady se doplňují” - Část C: Inzerce“:
název společnosti: NeoMedia-Czech s.r.o.
se sídlem: Maltézské náměstí 537/4, 11800 Praha - Malá Strana
IČO: 24687804
za cenu nejvýše přípustnou 160 900,00 Kč bez DPH, 194 689,00 Kč vč. DPH,
6. v případě neuzavření smlouvy v části C veřejné zakázky s vybraným dodavatelem možnost vyzvat
k uzavření smlouvy další účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: Knowlimits s.r.o.
se sídlem: Píškova 1948/16, 15500 Praha
IČO: 63677792
za cenu nejvýše přípustnou 175 000,00 Kč bez DPH, 211 750,00 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: REMMARK, a.s.
se sídlem: Křemencova 178/-, 110 00 Praha 1
IČO: 25652869
za cenu nejvýše přípustnou 202 300,00 Kč bez DPH, 244 783,00 Kč vč. DPH,
7. uzavření smluv o dílo ve znění dle příloh č. 2 - 4 k návrhu č. 773/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky “Jihočeský kraj – Protiklady se doplňují”“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP Veselí
nad Lužnicí - instalace fotovoltaické elektrárny a systému pro technickou úpravu prostředí“
Usnesení č. 1061/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 1154/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad Lužnicí - instalace
fotovoltaické elektrárny a systému pro technickou úpravu prostředí“ konané v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad
Lužnicí - instalace fotovoltaické elektrárny a systému pro technickou úpravu prostředí“ na základě § 127
odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., protože zanikla účast v zadávacím řízení vybranému dodavateli;
III. ukládá
Ing. Ladislavu Honsovi, řediteli Střední odborné školy ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí,
Blatské sídliště 600/I, zajistit všechny potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné
zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad Lužnicí - instalace fotovoltaické
elektrárny a systému pro technickou úpravu prostředí“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „SPŠ Tábor – Demolice objektu č. p. 2572“
Usnesení č. 1062/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 1157/RK/20
na plnění veřejné zakázky s názvem „SPŠ Tábor – Demolice objektu č. p. 2572“ konané v režimu veřejné
zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „SPŠ Tábor – Demolice objektu č. p. 2572“:
název společnosti: AZ DEMOLICE s.r.o.
se sídlem: Frýdlantská 111, 463 31 Chrastava
IČO: 07912935
za cenu nejvýše přípustnou 768 755,00 Kč bez DPH, 930 194,00 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: Radek Škvára, s.r.o.
se sídlem: Kotopeky 75, 268 01 Hořovice
IČO: 25095234
za cenu nejvýše přípustnou 973 585,97 Kč bez DPH, 1 178 039,02 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: ROZEPOS s.r.o.
se sídlem: Moskevská 2715, 390 05 Tábor
IČO: 04908503
za cenu nejvýše přípustnou 1 126 246,39 Kč bez DPH, 1 362 758,13 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Marceli Gause, řediteli Střední průmyslové školy strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670,
IČO 600618963:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „SPŠ Tábor – Demolice objektu č. p. 2572“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nákup speciální techniky v rámci projektu „CZ-SK
SOUTH LIFE“ – horský nosič nářadí“
Usnesení č. 1063/2020/RK-109
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. 1166/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Nákup speciální techniky v rámci projektu „CZ-SK SOUTH LIFE“ – horský nosič
nářadí“ 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 „Nákup speciální techniky v rámci projektu „CZ-SK SOUTH
LIFE“ – horský nosič nářadí“:
název společnosti: TopKarMoto s.r.o.
se sídlem: Sídlištní 22, 56401 Dlouhoňovice
IČO: 25409891
za cenu nejvýše přípustnou 2 099 000,00 Kč bez DPH, 2 539 790,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Nákup speciální techniky v rámci projektu
„CZ-SK SOUTH LIFE“ – horský nosič nářadí“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy – oprava zpevněných ploch v areálu Střední
školy řemeslné a Základní školy, Soběslav, Wilsonova 405 – Jiráskova ul.“
Usnesení č. 1064/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 1120/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
1. 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 „Stavební úpravy –
oprava zpevněných ploch v areálu Střední školy řemeslné a Základní školy, Soběslav, Wilsonova 405 –
Jiráskova ul.“,
2. příspěvek z Fondu rozvoje školství pro Střední školu řemeslnou a Základní školu, Soběslav, Wilsonova
405, IČO 72549572, ve výši 4 500 000 Kč;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední škole řemeslné a Základní škole, Soběslav, Wilsonova 405, IČO 72549572,
jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr
dodavatele „Stavební úpravy – oprava zpevněných ploch v areálu Střední školy řemeslné a Základní školy,
Soběslav, Wilsonova 405 – Jiráskova ul.“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
2) Ing. Darja Bártová, ředitelka školy
Ivana Michalčíková, zástupce ředitelky školy
3) Radka Fáberová, hospodářka školy
Daniel Šandera, učitel
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT KÚ
Ing. Hana Šímová, vedoucí odboru, OŠMT KÚ
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Klára Tejmlová, OVZI KÚ,
2. Ing. Darje Bártové, ředitelce Střední školy řemeslné a Základní škole, Soběslav, Wilsonova 405, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie
České Budějovice“
Usnesení č. 1065/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 1146/RK/20 a jeho příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie České Budějovice“,
2. příspěvek z Fondu rozvoje školství pro Obchodní akademii, České Budějovice, Husova 1, IČO
60076046, ve výši 3 248 589,40 Kč;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Obchodní akademii, České Budějovice, Husova 1, IČO 60076046, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi na výběr dodavatele „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie České
Budějovice“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 1146/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
2) Ing. Lenka Kubátová, ředitelka školy
Mgr. Radka Čadková, zástupkyně ředitelky školy
3) Ing. Zuzana Cocagne Soukupová, vedoucí provozně-ekonomického úseku školy
Mgr. Jiří Novák, učitel školy
4) Ing. Hynek Čížek, Ph.D., vedoucí odd. evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
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Bc. Hana Burcevová, DiS., odd. evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
5) Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Kateřina Cundová, odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Ing. Lence Kubátové, ředitelce Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Odstranění nebezpečného materiálu z mezideponie ze stavby
modernizace letiště“
Usnesení č. 1066/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení
komise podle návrhu č. 1147/RK/20 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č.
134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce „Odstranění nebezpečného materiálu z mezideponie ze stavby modernizace
letiště“,
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Odstranění nebezpečného materiálu z mezideponie ze stavby modernizace
letiště“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 1147/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
2) Ing. Jan Basík, vedoucí oddělení, OVZI KÚ
Ing. Zdeňka Novotná, OVZI KÚ
3) Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělní, OVZI KÚ
Ing. Jitka Liláková, OVZI KÚ
4) Pavel Vochozka, JčL a.s. ČB
Ing. Jan Harvalík, JčL a.s. ČB
5) Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí oddělní, OVZI KÚ
Irena Štěpánková, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad
Lužnicí - instalace fotovoltaické elektrárny a systému pro technickou úpravu prostředí“
Usnesení č. 1067/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise
podle návrhu č. 1155/RK/20 a jeho příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad Lužnicí - instalace fotovoltaické
elektrárny a systému pro technickou úpravu prostředí“;
III. ukládá
z titulu zřizovatele Střední odborné škole ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí IČO 60061855,
jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP
Veselí nad Lužnicí - instalace fotovoltaické elektrárny a systému pro technickou úpravu prostředí“ pověřenou
všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 1155/RK/20 v tomto složení:
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členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
2) Ing. Ladislav Honsa, ředitel SOŠEP Veselí nad Lužnicí
Mgr. Luboš Mixa, zástupce ředitele SOŠEP Veselí nad Lužnicí
3) Mgr. Josef Kříženecký, SOŠEP Veselí nad Lužnicí
Ing. Ondřej Novák, SOŠEP Veselí nad Lužnicí
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. Ladislavu Honsovi, řediteli Střední odborné školy ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí,
Blatské sídliště 600/I, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy objektu dílen na parcele č. st. 1628, k.ú.
Hněvkovice u Týna nad Vltavou“
Usnesení č. 1068/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 1158/RK/20;
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 „Stavební úpravy objektu
dílen na parcele č. st. 1628, k.ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hněvkovice 865, IČO 00073130,
jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr
dodavatele „Stavební úpravy objektu dílen na parcele č. st. 1628, k.ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou“
v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
2) Ing. Josef Liška – ředitel školy
Dagmar Stejskalová – ved. TEÚ
3) Ing. Miroslav Jiříček – zástupce ředitele školy
Ing. Zdeněk Brada – učitel ODP
4) Mgr. Lenka Fučíková, referent OŠMT KÚ
Ing. Hana Šímová, vedoucí OŠMT KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, odd. RVZ KÚ
Ing. Petr Hrstka, odd. RVZ KÚ,
2. Ing. Josefu Liškovi, řediteli Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hněvkovice 865, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Nákup notebooků“
Usnesení č. 1069/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu č.
1160/RK/20 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Nákup notebooků“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Nákup notebooků“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č.
1160/RK/20 v tomto složení:
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členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Pavel Hroch, náměstek hejtmanky
2) JUDr. Milan Kučera, Ph.D., ředitel KÚ
Ing. Ivan Pavličík, vedoucí odboru KRED KÚ
3) Ing. Petr Vobejda, vedoucí odboru OINF KÚ
Ing. František Beránek, vedoucí oddělení, OINF KÚ
4) Ing. Petr Váňa, vedoucí oddělení, OINF KÚ
Ing. Vítězslav Kubal, OINF KÚ
5) Ing. Václav Hála, OINF KÚ
Jan Suchan, OINF KÚ
6) Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 3. etapa“
Usnesení č. 1070/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení zástupců komise za Správu a údržbu silnic
Jihočeského kraje podle návrhu č. 1162/RK/20 a jeho příloh č. 1 a 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Stavební
úpravy Budějovické ulice v Táboře - 3. etapa“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto jednomu ze tří
společných zadavatelů, jmenovat své zástupce do komise na výběr dodavatele „Stavební úpravy
Budějovické ulice v Táboře - 3. etapa“ pověřené posouzením a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
Pavel Hroch, člen rady kraje
2) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod TA, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK, závod TA, provozní náměstek,
2. Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, spolupracovat se zástupcem
společnosti zadavatelů a administrátorem veřejné zakázky Městem Tábor, IČO 00253014, při provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na spolufinancování části veřejných zdrojů u projektu
„Rekonstrukce oranžerie na wellness a pivní lázně (koupele)“ realizovaného v rámci ROP NUTS II
Jihozápad
Usnesení č. 1071/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na
spolufinancování části veřejných zdrojů u projektu „Rekonstrukce oranžerie na wellness a pivní lázně
(koupele)“ realizovaného v rámci ROP NUTS II Jihozápad v celkové výši 117 465,85 Kč dle přílohy č. 1
návrhu č. 1117/RK/20;
II. schvaluje
1. poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na spolufinancování části veřejných zdrojů u projektu „Rekonstrukce
oranžerie na wellness a pivní lázně (koupele)“ realizovaného v rámci ROP NUTS II Jihozápad v celkové výši
117 465,85 Kč, a to za podmínky poskytnutí podílu odpovídajícího spolufinancování z ERDF ve výši
887 519,72 Kč ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
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2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na spolufinancování části veřejných
zdrojů u projektu „Rekonstrukce oranžerie na wellness a pivní lázně (koupele)“ realizovaného v rámci ROP
NUTS II Jihozápad dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1117/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení.
T: 31. 12. 2020
K bodu: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na výměnu
zastaralého kotle na pevná paliva
Usnesení č. 1072/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí,
žádost Jany Kolouškové o změnu zdroje tepla v uzavřené smlouvě o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu Jihočeského kraje na výměnu zastaralého kotle na pevná paliva, dle přílohy č. 1 k návrhu
č. 1159/RK/20;
II. schvaluje
1. Janě Kolouškové, 391 81 Val, změnu zdroje tepla podpořeného v rámci individuální dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje na výměnu zastaralého kotle na pevná paliva z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa –
automatické přikládání na kotel na pevná paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání a poskytnutí dotace
ve výši 80 % způsobilých výdajů, max. 100 000,- Kč,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na
výměnu zastaralého kotle na pevná paliva, č. smlouvy SDO/OEZI/5/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy č. 2
k návrhu č. 1159/RK/20, kterým se mění nový zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa –
automatické přikládání na kotel na pevná paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání a snižuje se dotace
na 80 % způsobilých výdajů, max. 100 000,- Kč;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 12. 2020
K bodu: Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1073/16
Usnesení č. 1073/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1073/16 ze dne 27. 4. 2016, uzavřené mezi
Jihočeským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, IČO 75086999, ve znění navrženém
Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1131/RK/20;
II. doporučuje
1. zastupitelstvu kraje neschválit
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1073/16 ze dne 27. 4. 2016, uzavřené
mezi Jihočeským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, IČO 75086999, ve znění
navrženém Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1131/RK/20,
2. zastupitelstvu kraje schválit
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1073/16 ze dne 27. 4. 2016, uzavřené
mezi Jihočeským krajem a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, IČO 75086999, ve znění
navrženém Jihočeským krajem, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1131/RK/20;
III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členu rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje k projednání uzavření dodatku
č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1073/16 dle přílohy č. 2 návrhu č. 1131/RK/20.
T: 17. 12. 2020
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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. 1074/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí,
žádost Jany Slavíkové, žádost Aleše Horáka, žádost Dany Vinklerové, žádost Ondřeje Bárty, žádost
Jaromíra Prokeše a žádost Vojtěcha Pumpra 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. 1128/RK/20;
II. schvaluje
1. Janě Slavíkové, 387 11 Katovice, 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/5059/2020 ze dne 4. 6. 2020 dle přílohy č. 2
k návrhu č. 1128/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2020,¨
3. Aleši Horákovi, 390 03 Tábor, 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. 8. 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/4929/2020 ze dne 2. 3. 2020 dle přílohy č. 3
k návrhu č. 1128/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 8. 2021,
5. Daně Vinklerové, 397 01 Dolní Novosedly, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 9. 2021,
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/5793/2020 ze dne 4. 6. 2020 dle přílohy č. 4
k návrhu č. 1128/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021,
7. Ondřeji Bártovi, 392 01 Soběslav, 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,
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/5368/2020 ze dne 6. 4. 2020 dle přílohy č. 5
k návrhu č. 1128/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2021,
9. Jaromíru Prokešovi, 391 01 Sezimovo Ústí, 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,
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/5905/2020 ze dne 14. 5. 2020 dle přílohy č. 6
k návrhu č. 1128/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2021,
11. Vojtěchu Pumprovi, 378 03 Majdalena, 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,
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/5686/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy č. 7
k návrhu č. 1128/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2021;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 12. 2020
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K bodu: Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129
300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
Usnesení č. 1075/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost příjemce dotace města Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČO 00251984, o prodloužení
termínu realizace akce „Vodňany – ČOV pro místní část Radčice“, v rámci kofinancování dotačního
programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů
a kanalizací II“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit prodloužení termínu realizace akce „Vodňany – ČOV pro místní část Radčice“,
příjemce dotace obec město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČO 00251984, v rámci
kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 3. 2021;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: na nejbližším jednání zastupitelstva
K bodu: Snížení nájemného v době trvání nouzového stavu
Usnesení č. 1076/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
snížení nájemného u pronájmů nemovitosti bez čp (objekt restaurace ZOO na parcele č. st. 1850)
a movitých věcí v daném objektu takto:
MHKH, s.r.o., IČO 28103670, Zavadilka 2045, 370 05 České Budějovice, snížení nájemného v celkové výši
120 068 Kč v roce 2020;
II. ukládá
Ing. Vladimíru Pokornému, řediteli Jihočeské zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou, zabezpečení
veškerých úkonů potřebných k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Převzetí a předání stavebních objektů v rámci staveb
Usnesení č. 1077/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. převzetí
a)
stavebních objektů SO 102.1 – Silnice II/603 – úsek Bošilec – Dynín (původní I/3), SO 102.2 – Silnice II/603
– úsek Švamberk – Ševětín, SO 103 – Silnice III/14713, SO 104 – Silnice III/1555, SO 105 – Silnice III/1558,
SO 122 – Dopravní značení na ostatních komunikacích (příslušná část), SO 211 – Most na silnici II/603
přes Bukovský potok, SO 212 – Nadjezd na silnici III/1558 u Bošilce, SO 213 – Most na silnici II/603
přes Bošilecký potok, SO 214 – Nadjezd na silnici II/603 u Ševětína a SO 801 – Vegetační úpravy (příslušná
část) včetně všech součástí a příslušenství a včetně zastavěných pozemků, vybudovaných v rámci stavby
„Dálnice D3, stavba 0309/I Bošilec – Ševětín“ na základě dohody o převzetí stavby od Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390,
b)
stavebních objektů SO 136 – Okružní křižovatka a SO 122 – Silnice II/604 včetně všech součástí
a příslušenství a včetně zastavěných pozemků, vybudovaných v rámci stavby „R4 Mirotice – Třebkov“
na základě dohody o převzetí stavby od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390,
c)
stavebního objektu SO 101 – Okružní křižovatka včetně všech součástí a příslušenství a včetně
zastavěných pozemků, vybudovaného v rámci stavby „Chodník podél II/137 – Bechyňská ul. a okružní
křižovatka II/ 137 – III/13710 a MK“ na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby od Městyse
Malšice, IČO 252522,
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2. předání
a)
stavby klenbového mostu ev. č. 174 – 013A v k. ú. Závišín u Bělčic včetně všech součástí a příslušenství
na základě dohody o převzetí stavby Městu Bělčice, IČO 250953,
b)
stavby mostu ev. č. 10600372 – Na Slupi (stavidla zámek) a stavby mostu ev. č. 10600373 – Na Příkopech
(u muzea, u bývalého Podškolského mlýnu) v k. ú. Blatná včetně všech součástí a příslušenství na základě
dohody o převzetí stavby Městu Blatná, IČO 250996,
3. předání k hospodaření
předmětu převzetí uvedeného v části I. 1. a) a 1. b) usnesení k vlastnímu hospodářskému využití ve smyslu
ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst. 2 písm. e)
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO
709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací
listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích,
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 70971641, nazvané „Soupis majetku“, která se tak doplní
o nemovitosti uvedené v části I. 1. a) a 1. b) usnesení jako předmět převzetí,
4. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 2.usnesení jako předmět předání v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této části, čímž dojde
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se
sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 70971641, nazvané „Soupis
majetku“, z níž budou ke stejnému dni vyňaty nemovitosti uvedené v části I. 2. usnesení jako předmět
předání v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit uzavření příslušných smluv dle části
I. usnesení.
K bodu: Rozpočtové změny 21/20
Usnesení č. 1078/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 353/R – 366/R,
2. návrh rozpočtových opatření č. 348/Z – 352/Z;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 348/Z – 352/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 353/R –
366/R,
2. Mgr. Jaromíru Novákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit rozpočtová opatření č. 348/Z – 352/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Uzavření nájemní smlouvy na pozemky ve vlastnictví obce Litvínovice v prostoru letiště České
Budějovice a dohoda o narovnání
Usnesení č. 1079/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. nájemní smlouvu na pozemky ve vlastnictví obce Litvínovice v prostoru letiště České Budějovice
dle přílohy č. 2 návrhu č. 1119/RK/20,
2. dohodu o narovnání zpětně za dobu tří let před uzavřením nájemní smlouvy dle přílohy č. 3 návrhu
č. 1119/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.
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K bodu: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SV/OHMS/016/19 o výpůjčce movitého majetku Regionálnímu muzeu v
Českém Krumlově
Usnesení č. 1080/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SV/OHMS/016/19 o zapůjčení movitého majetku Regionálnímu muzeu
v Českém Krumlově, Horní ulice 152, Český Krumlov, IČO 00070572, dle přílohy návrhu č. 1137/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: Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SV/OHMS/187/16 o výpůjčce movitého majetku městu Nové Hrady
Usnesení č. 1081/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. SV/OHMS/187/16 ze dne 10. 11. 2016 o zapůjčení movité věci městu
Nové Hrady, IČO 00245267, dle přílohy návrhu č. 1136/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: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Borovnice u Českých Budějovic
Usnesení č. 1082/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Borovnice u Českých Budějovic, svěřených
k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 361 podle přílohy
č. 1 návrhu č. 1129/RK/20 s překročením limitu ceny o +4,1 % ve prospěch kraje bez požadavku
na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Kvilda
Usnesení č. 1083/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 850/2019/RK-71 ze dne 20.6.2019 k bodu „Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami
v k. ú. Kvilda“;
II. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Kvilda, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 33 podle přílohy č. 1 návrhu č. 1132/RK/20 s překročením
limitu ceny o +18,1 % a výměry o +17,3 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části II. tohoto usnesení.
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K bodu: Smlouva o výpůjčce uměleckých děl z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
Usnesení č. 1084/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckých děl z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Dukelská 1,
IČO 00073539, dle přílohy návrhu č.1145/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.
K bodu: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/188/20 se společností Teplárna Písek,
a.s.
Usnesení č. 1085/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako
povinným a společností Teplárna Písek, a.s., IČO 60826801, jako oprávněným na částech pozemků
pozemkových parc. KN č. 1545/6 a č. 1545/30 v rozsahu dle geometrického plánu č. 6856-2-190091/2019
v k. ú. Písek dle návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/188/20 v příloze č. 1 návrhu č. 1153/RK/20,
2. zřízení věcného břemene na dobu neurčitou na částech pozemků pozemkových parc. KN č. 1545/6,
č. 1545/12, č. 1545/31 a č. 1545/39 v rozsahu dle geometrického plánu č. 6856-2-190091/2019 v k. ú. Písek,
ve vlastnictví Jihočeského kraje, spočívající v právu umístění vedení rozvodu tepla, sdělovacího kabelu
a v právu přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav, rekonstrukce a údržby ve prospěch společnosti
Teplárna Písek, a.s., se sídlem U Smrkovické silnice 2263, Písek, IČO 60826801, za jednorázovou úhradu
500 Kč bez DPH dle návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/188/20 v příloze č. 1 návrhu č. 1153/RK/20,
3. zřízení věcného břemene na dobu neurčitou na části pozemku stavební parc. KN č. 3974 a na částech
pozemkových parc. č. 1544/3, č. 1538/55 a č. 1538/56 v rozsahu dle geometrického plánu č. 6856-3190091/2019 v k. ú. Písek, ve vlastnictví Jihočeského kraje, spočívající v právu umístění vedení rozvodu
tepla, sdělovacího kabelu a v právu přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav, rekonstrukce
a údržby ve prospěch společnosti Teplárna Písek, a.s., se sídlem U Smrkovické silnice 2263, Písek,
IČO 60826801, za jednorázovou úhradu 500 Kč bez DPH dle návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/188/20
v příloze č. 1 návrhu č. 1153/RK/20,
4. zřízení věcného břemene na dobu neurčitou na části pozemku pozemkové parc. KN č. 1549/14 v rozsahu
dle geometrického plánu č. 6856-2-190091/2019 v k. ú. Písek, ve vlastnictví Jihočeského kraje, spočívající
v právu umístění vedení rozvodu tepla, sdělovacího kabelu a v právu přístupu a příjezdu za účelem
provozování, oprav, rekonstrukce a údržby ve prospěch společnosti Teplárna Písek, a.s., se sídlem
U Smrkovické silnice 2263, Písek, IČO 60826801, za jednorázovou úhradu 500 Kč bez DPH dle návrhu
smlouvy č. SVB/OHMS/188/20 v příloze č. 1 návrhu č. 1153/RK/20;
II. pověřuje
1. Mgr. Miladu Chylíkovou, ředitelku Domova pro seniory Světlo, se sídlem Drhovle 44, 397 01 Drhovle,
IČO 70869812, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene dle části I. 1. a 2.
usnesení,
2. MUDr. Marka Slabého, MBA, LL.M, ředitele Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, se sídlem
B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice, IČO 48199931, kontrolou dodržování podmínek smlouvy
o zřízení věcného břemene dle části I. 3. usnesení,
3. Ing. Jiřího Uhlíka, ředitele Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy, Písek, Karla Čapka 402, se
sídlem Karla Čapka 402, 397 11 Písek, IČO 60869038, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení
věcného břemene dle části I. 4. usnesení.
K bodu: Prodej opotřebené výpočetní techniky členům Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1086/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření smluv o prodeji opotřebené výpočetní techniky členům rady kraje, kteří projeví zájem o odkup,
v souladu se SM/120/RK a za cenu uvedenou v příloze návrhu č.1170/RK/20;
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II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Výpomoc Krajského úřadu Jihočeského kraje subjektu Jihočeské nemocnice, a.s.
Usnesení č. 1087/2020/RK-109
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
předložený materiál s názvem Výpomoc Krajského úřadu Jihočeského kraje subjektu Jihočeské nemocnice,
a.s., a to v souladu s platným ust. § 57 odst. 1 zák. č. 129/2000 Sb., zákon o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné
působnosti.
Mgr. Ivana Stráská
Hejtmanka Jihočeského kraje

………………………………….
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