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 2. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 1. 12. 2020
Program:
1. Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2021
Usnesení 21/2020/RK-2
2. Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023
Usnesení 22/2020/RK-2
3. „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ – okres Písek - méněpráce a vícepráce, dodatek č.1
Usnesení 23/2020/RK-2
4. „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ - okres České Budějovice - vícepráce a méněpráce dodatek č. 2
Usnesení 24/2020/RK-2
5. Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020-méněpráce a vícepráce-dodatek č. 2
Usnesení 25/2020/RK-2
6. SFDI 2020 - třístranná smlouva mezi SFDI – JČK – SÚS JČK, financování akce - oprava zdrojů
financování z rozpočtu SFDI
Usnesení 26/2020/RK-2
7. Domanín - optimalizace uličního profilu - méněpráce a vícepráce - Dodatek č.2
Usnesení 27/2020/RK-2
8. Dohoda o úpravě pozemních komunikací a mostu
Přerušeno
9. Jmenování předsedů a členů komisí rady kraje
Usnesení 28/2020/RK-2
10. Návrh Pravidel pro poskytování cestovních náhrad a paušálních náhrad cestovních výdajů členům
zastupitelstva a občanům - změna č. 6
Usnesení 29/2020/RK-2
11. Návrh – Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2021 v oblasti
zdravotnictví
Usnesení 30/2020/RK-2
12. Návrh – Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na
období let 2022 a 2023 v oblasti zdravotnictví
Usnesení 31/2020/RK-2
13. Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
České Budějovice, a.s.
Usnesení 32/2020/RK-2
14. Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Český Krumlov, a.s.
Usnesení 33/2020/RK-2
15. Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Dačice, a.s.
Usnesení 34/2020/RK-2
16. Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení 35/2020/RK-2
17. Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Písek, a.s.
Usnesení 36/2020/RK-2
18. Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Prachatice, a.s.
Usnesení 37/2020/RK-2
19. Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s.
Usnesení 38/2020/RK-2
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20. Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Tábor, a.s.
Usnesení 39/2020/RK-2
21. Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti Jihočeské
nemocnice, a.s.
Usnesení 40/2020/RK-2
22. Návrh - Rozpočet příspěvkové organizace JCCR zřízené Jihočeským krajem na rok 2021 v oblasti
cestovního ruchu
Usnesení 41/2020/RK-2
23. Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace JCCR zřízené Jihočeským krajem na
období let 2022 - 2023 v oblasti cestovního ruchu
Usnesení 42/2020/RK-2
24. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2020 - 3.
část
Usnesení 43/2020/RK-2
25. Návrh dotace na režimní měření hladin podzemních vod a sledování jejich jakosti v Jihočeských pánvích
Usnesení 44/2020/RK-2
26. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2021 v sociální oblasti
Usnesení 45/2020/RK-2
27. Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2022 a 2023 v oblasti
sociální
Usnesení 46/2020/RK-2
28. Návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Usnesení 47/2020/RK-2
29. Zrušení usnesení č. 160/2020/ZK-28 ze dne 25. 6. 2020 - Informace o ukončení činnosti Dětského centra
Jihočeského kraje a Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov PETRA Mačkov – v
plném rozsahu
Usnesení 48/2020/RK-2
30. Rozhodnutí jediného akcionáře - personální změny v orgánech Jihočeského vědeckotechnického parku
a.s.
Usnesení 49/2020/RK-2
31. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Přeložka silnice II/155 a most ev. č. 155-004 v obci Trocnov“
Usnesení 50/2020/RK-2
32. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2021“
Usnesení 51/2020/RK-2
33. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nákup notebooků“
Usnesení 52/2020/RK-2
34. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Odstranění nebezpečného materiálu z mezideponie ze stavby
modernizace letiště“
Usnesení 53/2020/RK-2
35. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad
Lužnicí - instalace fotovoltaické elektrárny a systému pro technickou úpravu prostředí“
Usnesení 54/2020/RK-2
36. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“
Usnesení 55/2020/RK-2
37. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci
přeshraniční spolupráce při poskytování PNP“
Usnesení 56/2020/RK-2
38. Návrh - Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2021 v oblasti školství
Usnesení 57/2020/RK-2
39. Návrh - Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
školství na období let 2022 - 2023
Usnesení 58/2020/RK-2
40. Změna usnesení č. 289/2018/ZK-16 ve věci Ukončení platnosti usnesení č. 379/2017/ZK-9 a realizace
projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“ a jeho kofinancování a
předfinancování z rozpočtu kraje
Usnesení 59/2020/RK-2
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41. Realizace projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“ a jeho kofinancování
a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
Přerušeno
42. Žádost o prodloužení termínu realizace projektu
Usnesení 60/2020/RK-2
43. Návrh - rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021
Usnesení 61/2020/RK-2
44. Návrh - střednědobý výhled rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023
Usnesení 62/2020/RK-2
45. Rozhodnutí jediného společníka - Rozpočet společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. na rok
2021
Usnesení 63/2020/RK-2
46. Úprava závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště České Budějovice a.s .
Usnesení 64/2020/RK-2
47. Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o.
Usnesení 65/2020/RK-2
48. Rozhodnutí jediného společníka – Rozpočet společnosti JIKORD s.r.o. na rok 2021
Usnesení 66/2020/RK-2
49. Rozhodnutí jediného společníka - personální změny v orgánech JIKORD s.r.o.
Usnesení 67/2020/RK-2
50. Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2019
Usnesení 68/2020/RK-2
51. Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje veřejnou
linkovou dopravou
Usnesení 69/2020/RK-2
52. Dodatek č. 1 k Dohodě o zapojení vlaků dálkové dopravy společnosti ARRIVA vlaky s.r.o. do IDS
Jihočeského kraje
Usnesení 70/2020/RK-2
53. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v
rámci IDS JMK
Usnesení 71/2020/RK-2
54. Návrh - Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2021 v oblasti kultury
Usnesení 72/2020/RK-2
55. Návrh - Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na období
let 2022 a 2023 v oblasti kultury
Usnesení 73/2020/RK-2
56. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva
pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení 74/2020/RK-2
57. Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení 75/2020/RK-2
58. Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení 76/2020/RK-2
59. Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení 77/2020/RK-2
60. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení 78/2020/RK-2
61. Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 2021 vyhlášení
Usnesení 79/2020/RK-2
62. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských
kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, podpora
pěstounství), 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení 80/2020/RK-2
63. Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce
2021, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení 81/2020/RK-2
64. Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1.výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení 82/2020/RK-2
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65. Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro
rok 2021 - vyhlášení
Usnesení 83/2020/RK-2
66. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a
sportu, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení 84/2020/RK-2
67. Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva
pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení 85/2020/RK-2
68. Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2021 vyhlášení
Usnesení 86/2020/RK-2
69. Dotační program Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2021 - vyhlášení
Usnesení 87/2020/RK-2
70. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení 88/2020/RK-2
71. Dotační program Jihočeského kraje Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území
Jihočeského kraje mimo území základní sítě pohotovostních služeb, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení 89/2020/RK-2
72. Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2021 - vyhlášení
Usnesení 90/2020/RK-2
73. Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení 91/2020/RK-2
74. Dotační program Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění
dopadů klimatické změny - výběr projektů
Usnesení 92/2020/RK-2
75. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - zrušení části usnesení č. 559/2020/RK-98
Usnesení 93/2020/RK-2
76. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení 94/2020/RK-2
77. Rozpočtové změny 23/20
Usnesení 95/2020/RK-2
*****
K bodu: Návrh - Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2021
Usnesení č. 21/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
s návrhem Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2021 podle příloh návrhu č. 1227/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2021 s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
1. schvaluje podle závazné části přílohy č. 1 návrhu č. 350/ZK/20
a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2021 s celkovými příjmy 20 113 963 800 Kč, celkovými výdaji
21 314 944 600 Kč a schodkem 1 200 980 800 Kč,
b) financování schodku zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 1 200 980 800 Kč, z toho
zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 1 125 834 200 Kč,
c) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu
ve výši 710 229 700 Kč,
d) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 2 930 720 200 Kč,
2. zmocňuje orgány kraje k provádění změn rozpočtu v roce 2021 podle přílohy č. 2 návrhu č. 350/ZK/20;
III. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2021
zastupitelstvu kraje na jednání dne 17. 12. 2020.
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K bodu: Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023
Usnesení č. 22/2020/RK-2
IV. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje (SVR) na období let 2022 a 2023 podle přílohy
č. 1 návrhu č. 1228/RK/20,
2. zrušit dnem schválení SVR na období let 2022 a 2023 platnost části stávajícího výhledu rozpočtu
na období let 2021 a 2022;
V. ukládá
Ing. Tomášovi Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh SVR na období let 2022 a 2023
zastupitelstvu kraje na jednání dne 17. 12. 2020.
K bodu: „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ – okres Písek - méněpráce a vícepráce, dodatek
č.1
Usnesení č. 23/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
méněpráce a vícepráce na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ – okres Písek uvedené ve
změnovém listu č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2
návrhu č. 1194/RK/20;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 po započtení méněprací a víceprací ve výši minus 58 827,73 Kč bez DPH dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1 návrhu č. 1194/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy mezi Jihočeským krajem a firmou STRABAG a.s., Kačírkova
982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744, ve znění podle přílohy č. 2 návrhu č. 1194/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 I. tohoto usnesení hejtmanovi k podpisu.
T: 11. 12. 2020
K bodu: „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ - okres České Budějovice - vícepráce a méněpráce
- dodatek č. 2
Usnesení č. 24/2020/RK-2
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. 2, včetně návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh
č. 1 – 3 návrhu č. 1298/RK/20;
II. schvaluje
1. změnový list č. 2 po započtení víceprací a méněprací ve výši mínus 33 443,32 Kč bez DPH dle důvodové
zprávy a příloh č. 1 – 3 návrhu č. 1298/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené 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.
1298/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
Skanska a.s. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmanovi kraje k podpisu.
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K bodu: Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020 - méněpráce a vícepráce-dodatek č. 2
Usnesení č. 25/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
méněpráce a vícepráce na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ – okres Strakonice uvedené
ve změnových listech č. 2,3 a 4 včetně návrhu dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a přílohy
č. 1 návrhu č. 1317/RK/20;
II. schvaluje
1. změnový listy č. 2,3 a 4 po započtení méněprací a víceprací ve výši 25 290,17 Kč bez DPH dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1 návrhu č. 1317/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy mezi JK a firmou ZNAKON, a.s., č.p. 44, 386 01 Sousedovice,
IČO26018055 (vedoucí společník) a firmou PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice,
IČO43005560 (společník 2) ve znění podle přílohy č. 2 návrhu č. 1317/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
ZNAKON, a.s., firmou PORR, a.s. a hejtmanovi kraje k podpisu.
T: 30. 12. 2020
K bodu: SFDI 2020 - třístranná smlouva mezi SFDI – JČK – SÚS JČK, financování akce - oprava zdrojů
financování z rozpočtu SFDI
Usnesení č. 26/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Dodatek č. 157S/2020/1, kterým se provádí oprava přílohy č. 1 Smlouvy 157S/2020;
II. schvaluje
znění Dodatku č. 157S2020/1, kterým Státní fond dopravní infrastruktury mění rozdělení částky poskytnuté
dotace v celkové výši 139 402 905 Kč do zdroje financování č. 5 Prostředky na silnice II. a III. třídy –
financování v souvislosti s povodněmi ve výši 31 106 905,- Kč a do zdroje č. 4 Prostředky na silnice II. a III.
třídy hrazené z rezervy SFDI ve výši 108 296 000,- Kč, ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 1322/RK/20;
III. doporučuje
Zastupitelstvu kraje schválit uzavření „Dodatku č. 157S/2020/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020“ mezi SFDI, Správou a údržbou
silnic Jihočeského kraje a Jihočeským krajem ve stávající celkové výši 139 402 905,- Kč, nově v členění dle
zdrojů 4 a 5 financování SFDI, ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 1322/RK/20;
IV. ukládá
Ing. Tomášovi Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu kraje ke schválení uzavření
„Dodatku č. 157S/2020/1 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2020“ mezi SFDI, Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a Jihočeským krajem
v celkové výši 139 402 905,- Kč, a to v členění na zdroje 4 a 5 dle přílohy č. 1 návrhu č. 1322/RK/20.
K bodu: Domanín - optimalizace uličního profilu - méněpráce a vícepráce - Dodatek č.2
Usnesení č. 27/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
méněpráce a vícepráce na akci „Domanín – optimalizace uličního profilu“ uvedené ve změnovém listu č. 2
včetně návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 - 3 návrhu č. 1245/RK/20;
II. schvaluje
1. změnový list č. 2 ve výši 52 847,96 Kč bez DPH dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1 návrhu č.
1245/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem firmou
EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 45274934, ve znění přílohy č.
2 návrhu č. 1245/RK/20;
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III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 45274934, dle bodu II. Tohoto
usnesení hejtmanovi k podpisu.
T: do 31.12. 2020
K bodu: Jmenování předsedů a členů komisí rady kraje
Usnesení č. 28/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. zřizuje
pro volební období 2020 – 2024 tyto komise podle § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích:
Sociální komisi
Kulturní komisi
Komisi pro cestovní ruch
Sportovní komisi;
II. stanovuje
počet členů komisí podle části I. usnesení na 11;
III. jmenuje
pro volební období 2020 – 2024 tyto členy komisí rady kraje:
1. členy Sociální komise:
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA – předseda – člen zastupitelstva kraje
další členové:
doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
Hana Dufková Spoladore
Mgr. Tomáš Chovanec
Mgr. Věra Korčaková
Ing. Jaroslava Martanová – členka zastupitelstva kraje
Ing. Miroslav Nosek
Jaroslava Sýkorová
Mgr. et Bc. Bronislava Šimsová
Dana Tobiášková
Mgr. Jusúf Traore, Dis.
2. členy Kulturní komise:
Ing. Štěpán Pavlík – předseda – člen zastupitelstva kraje
MgA. Zuzana Benešová
Ing. Lenka Horejsková
Ing. Petr Jenkner
Bc. Ladislava Krejčová
Jindřiška Kudrlová
Jan Michl
Bc. Jan Novák – člen zastupitelstva kraje
Ing. Barbora Šiftová – členka zastupitelstva kraje
Ing. Jaromír Talíř
Daniel Turek
3. členy Komise pro cestovní ruch:
Mgr. Tomáš Polanský - předseda
Ing. Jiří Fišer – člen zastupitelstva kraje
RNDr. Ladislav Havel
Ing. Karel Kratochvíle
Bc. Martin Lobík
PhDr. Ludmila Ourodová
Mgr. Radek Pileček
Bc. Jiří Roubíček – člen zastupitelstva kraje
Jindřich Soukal
Pavla Šádková
Ing. Milan Zálešák
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4. členy Sportovní komise:
Zbyněk Sýkora - předseda
Ing. Jiří Fencl – člen zastupitelstva kraje
Mgr. Miroslav Janovský
MUDr. Jaromír Kopřiva
Zdeněk Kemény
Ing. Marek Liška
Ing. Karel Macků
JUDr. Ladislav Novotný
Pavel Ounický
Jiří Popelka
Mgr. Radek Sosna
K bodu: Návrh Pravidel pro poskytování cestovních náhrad a paušálních náhrad cestovních výdajů členům
zastupitelstva a občanům - změna č. 6
Usnesení č. 29/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
návrh Pravidel pro poskytování cestovních náhrad a paušálních náhrad cestovních výdajů členům
zastupitelstva a občanům (SM/49/ZK) - změna č. 6 ve znění dle přílohy návrhu č. 1255/RK/20
s předpokládanou účinností od 1. 1. 2021.
K bodu: Návrh – Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2021 v oblasti
zdravotnictví
Usnesení č. 30/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2021 zřízených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví u Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931 a Psychiatrické léčebny
Lnáře, IČO 00668168, dle přílohy návrhu č. 1229/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů rozpočtů příspěvkových
organizací na rok 2021 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede dnem
zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného znění a jeho předložení radě kraje
k projednání.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Návrh – Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na
období let 2022 a 2023 v oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 31/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2022 a 2023 zřízených
Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví u Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje,
IČO 48199931 a Psychiatrické léčebny Lnáře, IČO 00668168, dle přílohy návrhu č. 1230/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů střednědobých výhledů
rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2022 a 2023 na elektronické úřední desce Jihočeského
kraje nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného
znění a jeho předložení radě kraje k projednání.
T: 17. 12. 2020
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení č. 32/2020/RK-2
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:
I. odvolává
členy dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, Ing. Jiřího
Bočka, JUDr. Ing. Tomáše Bouzka, RSDr. Petra Braného, Mgr. Šimona Hellera, Ing. Pavla Kašpárka,
Ing. Jiřího Svobodu, ke dni 1. 12. 2020;
II. volí
členy dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, navržené
zástupce kraje, JUDr. Ing. Tomáše Bouzka, datum narození ******, bytem ******, Mgr. Šimona Hellera, datum
narození ******, bytem ******, Ing. Jana Kroba, datum narození ******, bytem ******, Mgr. Ivanu Stráskou,
datum narození ******, bytem ******, Ing. Jiřího Svobodu, datum narození ******, bytem ******, RNDr. Jana
Zahradníka, datum narození ******, bytem ******, s účinností ke dni 2. 12. 2020;
III. schvaluje
smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, ve znění příloh návrhu č. 1272/RK/20;
IV. ukládá
předsedovi představenstva obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, uzavřít
schválené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti dle části III. usnesení.
T: 2. 1. 2021
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení č. 33/2020/RK-2
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:
I. odvolává
členy dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Mgr. Dalibora
Cardu, Ing. Josefa Hermanna, Jana Homolku, Ing. Jana Nováka, Tomáše Nováka, Rudolfa Vejskraba,
ke dni 1. 12. 2020;
II. volí
členy dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, navržené
zástupce kraje Petra Eliáše, datum narození ******, bytem ******, Ing. Josefa Hermanna, datum narození
******, bytem ******, Mgr. Janu Kopúnovou, datum narození ******, bytem ******, Ing. Jana Nováka, datum
narození ******, bytem ******, Tomáše Nováka, datum narození ******, bytem ******, Ing. Pavla Svobodu,
datum narození ******, bytem ******, s účinností ke dni 2. 12. 2020;
III. schvaluje
smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
IČO 26095149, ve znění příloh návrhu č. 1273/RK/20;
IV. ukládá
předsedovi představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, uzavřít
schválené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti dle části III. usnesení.
T: 2. 1. 2021
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti
Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení č. 34/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a. s., IČO 28113195,
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. odvolává
členy dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, MUDr. Karla Bajera,
Kateřinu Bartošovou, Ing. Jiřího Kořínka, MUDr. Zdeňka Krajíčka, Ing. Karla Macků, Ing. Zdeňka Žampu,
ke dni 1. 12. 2020;
II. volí
členy dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, navržené zástupce kraje,
Ing. Jiřího Baštáře, datum narození ******, bytem ******, Mgr. Radka Kněžínka, datum narození ******, bytem
******, MUDr. Zdeňka Krajíčka, datum narození ******, bytem ******, Ing. Karla Macků, datum narození ******,
bytem ******, Martina Nováka, datum narození ******, bytem ******, Pavla Tichého, datum narození ****** ,
bytem ******, s účinností ke dni 2. 12. 2020;
III. schvaluje
smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
ve znění příloh návrhu č. 1274/RK/20;
IV. ukládá
předsedovi představenstva obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, uzavřít schválené
smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti dle části III. usnesení.
T: 2. 1. 2021
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 35/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto rozhodnutí:
I. odvolává
členy dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Mgr. Jana
Jirků, MBA, Bc. Aleše Koláře, Ing. Stanislava Mrvku, MUDr. Vladimíra Pavelku, JUDr. Tomeše Vytisku, Janu
Zoufalou, ke dni 1. 12. 2020;
II. volí
členy dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, navržené
zástupce kraje MUDr. Karla Bajera, datum narození ******, bytem ******, Mgr. Vladislava Buriana, datum
narození ******, bytem ******, Jiřího Pravdu, datum narození ******, bytem ******, Bc. Jiřího Roubíčka, datum
narození ******, bytem ******, Bc. Radima Staňka, datum narození ******, bytem ******, Zbyňka Šroma, datum
narození ******, bytem ******, s účinností ke dni 2. 12. 2020;
III. schvaluje
smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157, ve znění příloh návrhu č. 1275/RK/20;
IV. ukládá
předsedovi představenstva obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, uzavřít
schválené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti dle části III. usnesení.
T: 2. 1. 2021
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti
Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení č. 36/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
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. odvolává
členy dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, MUDr. Martina Gregoru,
Ing. Petra Hladíka, Ing. Stanislava Kázeckého, CSc., JUDr. Luboše Průšu, MUDr. Rudolfa Tylla, Mgr. Evu
Vanžurovou, ke dni 1. 12. 2020;
II. volí
členy dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, navržené zástupce kraje
Danu Jahodovou, datum narození ******, bytem ******, Ing. Stanislava Kázeckého, CSc., datum narození
******, bytem ******, Ing. Martina Procházku, datum narození ******, bytem ******, Michala Průšu datum
narození ******, bytem ******, Josefa Soumara, datum narození ******, bytem ******, Mgr. Evu Vanžurovou,
datum narození ******, bytem ******, s účinností ke dni 2. 12. 2020;
III. schvaluje
smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
ve znění příloh návrhu č. 1276/RK/20;
IV. ukládá
předsedovi představenstva obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, uzavřít schválené
smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti dle části III. usnesení.
T: 2. 1. 2021
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti
Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení č. 37/2020/RK-2
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. odvolává
členy dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Mgr. Bc. Jiřího Hellera,
RNDr. Janu Krejsovou, Zdeňka Kutila, Ing. Martina Malého, Ludmilu Pánkovou, Ing. Bohumila Petráška,
ke dni 1. 12. 2020;
II. volí
členy dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, navržené zástupce
kraje PaedDr. Jana Klimeše, datum narození ******, bytem ******, RNDr. Janu Krejsovou, datum narození
******, bytem ******, Ing. Martina Malého, datum narození ******, bytem ******, Ludmilu Pánkovou, datum
narození ******, bytem ******, Mgr. Dagmar Rückerovou, datum narození ******, bytem ******,
Mgr. Bc. Zuzanu Švamberovou, datum narození ******, bytem ******, s účinností ke dni 2. 12. 2020;
III. schvaluje
smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.,
IČO 26095165, ve znění příloh návrhu č. 1277/RK/20;
IV. ukládá
předsedovi představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, uzavřít
schválené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti dle části III. usnesení.
T: 2. 1. 2021
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti
Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 38/2020/RK-2
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. odvolává
členy dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, Mgr. Vladimíra
Hanáčka, Mgr. Břetislava Hrdličku, PhDr. Roberta Huneše, Evu Rabovou, Ing. Jiřího Roda, Ing. Václava
Valhodu, ke dni 1. 12. 2020;
II. volí
členy dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, navržené zástupce
kraje MUDr. Martina Gregoru, datum narození ******, bytem ******, Ing. Václava Hoštičku, datum narození
******, bytem ******, Bc. Kateřinu Malečkovou, datum narození ******, bytem ******, Petra Sojku, datum
narození ******, bytem ******, Ing. Václava Valhodu, datum narození ******, bytem ******, Ing. Mgr. Pavla
Vondryse, datum narození ******, bytem ******, s účinností ke dni 2. 12. 2020;
III. schvaluje
smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.,
IČO 26095181, ve znění příloh návrhu č. 1278/RK/20;
IV. ukládá
předsedovi představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, uzavřít
schválené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti dle části III. usnesení.
T: 2. 1. 2021
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti
Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení č. 39/2020/RK-2
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. odvolává
členy dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, Ing. Boženu Daňkovou,
Ing. Františka Dědiče, Mgr. Ing. Martina Doležala, Ing. Jiřího Fišera, Ing. Petra Krůčka, Marka Nestávala,
ke dni 1. 12. 2020;
II. volí
členy dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, navržené zástupce kraje
Ing. Boženu Daňkovou, datum narození ******, bytem ******, Mgr. Pavla Eyberta, datum narození ******,
bytem ******, Ing. Jiřího Fišera, datum narození ******, bytem ******, Marka Nestávala, datum narození ******,
bytem ******, Ing. Jana Smitku, MBA, datum narození ******, bytem ******, Mgr. Markétu Švadlenovou, datum
narození ******, bytem ******, s účinností ke dni 2. 12. 2020;
III. schvaluje
smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
ve znění příloh návrhu č. 1279/RK/20;
IV. ukládá
předsedovi představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, uzavřít schválené
smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti dle části III. usnesení.
T: 2. 1. 2021
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti Jihočeské
nemocnice, a.s.
Usnesení č. 40/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, vydává toto rozhodnutí:
I. odvolává
členy dozorčí rady obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, Ing. Jana Bartoška,
Ing. Jana Bauera, RSDr. Petra Braného, MUDr. Pavla Burdu, Michala Doktora, Ing. Miloslava Kamiše,
Ing. Stanislava Kázeckého, CSc., ke dni 1. 12. 2020;
II. volí
členy dozorčí rady obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, navržené zástupce
kraje Mgr. Ivanu Ambrusovou, datum narození ******, bytem ******, Michala Doktora, datum narození ******,
bytem ******, MUDr. Zdeňka Hobzeka, datum narození ******, bytem ******, Miroslava Leštinu, datum
narození ******, bytem ******, MUDr. Lukáše Mareše, datum narození ******, bytem ******, Ing. Michala
Nováka, datum narození ******, bytem ******, MUDr. Lenku Viličkovou, datum narození ******, bytem ******,
s účinností ke dni 2. 12. 2020;
III. schvaluje
smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.,
IČO 26093804, ve znění příloh návrhu č. 1280/RK/20;
IV. ukládá
předsedkyni představenstva obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, uzavřít
schválené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti dle části III. usnesení.
T: 2. 1. 2021
K bodu: Návrh - Rozpočet příspěvkové organizace JCCR zřízené Jihočeským krajem na rok 2021 v oblasti
cestovního ruchu
Usnesení č. 41/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
s návrhem rozpočtu příspěvkové organizace Jihočeská centrála cestovního ruchu zřízené Jihočeským
krajem, IČO 72053127, na rok 2021 dle přílohy č. 1 návrhu č. 1219/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu příspěvkové
organizace JCCR p. o. na rok 2021 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede
dnem zahájení jeho projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného znění a jeho předložení radě
kraje k projednání.
T: 28. 12. 2020
K bodu: Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace JCCR zřízené Jihočeským krajem na
období let 2022 - 2023 v oblasti cestovního ruchu
Usnesení č. 42/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Jihočeská centrála cestovního ruchu,
IČO 72053127 na období let 2022 a 2023 v oblasti cestovního ruchu u jedné příspěvkové organizace,
zřízené Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č. 1220/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu JCCR příspěvkové organizace na období let 2022 a 2023 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování
konečného znění a jeho předložení radě kraje k projednání.
T: 28. 12. 2020
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K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2020 - 3. část
Usnesení č. 43/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o dotace ve výši 10 029 100,00 Kč na kofinancování akcí k zahájení v roce 2020 v rámci dotačního
programu Ministerstva zemědělství České republiky 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dotaci ve výši 582 100,00 Kč na kofinancování akce „Intenzifikace ČOV v obci Lažiště“ pro obec Lažiště,
Lažiště 24, 384 32 Lažiště, IČO 00250520,
2. dotaci ve výši 3 544 900,00 Kč na kofinancování akce „Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak“ pro
obec Kunžak, náměstí Komenského 74, 378 62 Kunžak, IČO 00246964,
3. dotaci ve výši 1 788 900,00 Kč na kofinancování akce „OPAŘANY – kanalizace a ČOV Podboří“ pro obec
Opařany, Opařany 30, 391 61 Opařany, IČO 00252638,
4. dotaci ve výši 2 471 200,00 Kč na kofinancování akce „ČOV a kanalizace Čakov“ pro obec Čakov, Čakov
19, 373 84 Čakov, IČO 00581216,
5. dotaci ve výši 743 000,00 Kč na kofinancování akce „Střítež – kanalizace Raveň“ pro obec Střítež,
Kaplice-nádraží 2, 382 42 Kaplice 2, IČO 00583774,
6. dotaci ve výši 899 000,00 Kč na kofinancování akce „Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV
Šumavské Hoštice“ pro obec Šumavské Hoštice, Šumavské Hoštice 9, 384 71 Šumavské Hoštice,
IČO 00250732,
7. vzor Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu
MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje návrh dotací a vzor smlouvy
k projednání.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Návrh dotace na režimní měření hladin podzemních vod a sledování jejich jakosti v Jihočeských
pánvích
Usnesení č. 44/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. neinvestiční dotaci ve výši 133 100,- Kč na režimní měření hladin podzemních vod a sledování jakosti
těchto vod v Jihočeských pánvích pro firmu ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice,
IČO 60849657,
2. smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
I. usnesení.
K bodu: Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2021 v sociální
oblasti
Usnesení č. 45/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
s návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2021 v oblasti sociální u 16 příspěvkových organizací
zřízených Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 návrhu č. 1187/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů rozpočtů příspěvkových
organizací na rok 2021 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede dnem
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zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného znění a jeho předložení radě kraje
k projednání.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2022 a 2023 v
oblasti sociální
Usnesení č. 46/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2022 a 2023 v oblasti
sociální u 16 příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 návrhu č. 1188/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů střednědobých výhledů
rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2022 a 2023 na elektronické úřední desce Jihočeského
kraje nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného
znění a jeho předložení radě kraje k projednání.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Usnesení č. 47/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí dotace podané v rámci dotačního programu „Podpora zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc“ a návrhy hodnotící komise dle přílohy 1 návrhu č. 1180/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace dle návrhu hodnotící komise na rozdělení finančních
prostředků jednotlivým žadatelům v rámci dotačního programu „Podpora zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc“ dle přílohy 1 návrhu č. 1180/RK/20 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace
dle Pravidel programu;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit uvedené návrhy výše finančních prostředků
doporučených hodnotící komisí pro jednotlivé žadatele v rámci dotačního programu Podpora zařízením pro
děti vyžadující okamžitou pomoc zastupitelstvu kraje k projednání.
T. 17. 12. 2020
K bodu: Zrušení usnesení č. 160/2020/ZK-28 ze dne 25. 6. 2020 - Informace o ukončení činnosti Dětského
centra Jihočeského kraje a Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov PETRA Mačkov – v
plném rozsahu
Usnesení č. 48/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o změně rozhodnutí správní rady organizace Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s., Strakonice
jako poskytovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ze dne 21. 8. 2020 dle Přílohy č. 1 návrhu
č. 1246/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje zrušit usnesení č. 160/2020/ZK-28 ze dne 25. 6. 2020, ve věci poskytování činnosti
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc prostřednictvím příspěvkové organizace kraje, změny zřizovací
listiny Domova PETRA Mačkov, IČO: 708 71 779 a udělení souhlasu k podání žádosti Domova PETRA
Mačkov o pověření výkonem sociálně-právní ochrany dětí jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
s účinností od 1. 1. 2021, v plném rozsahu;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 17. 12. 2020
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - personální změny v orgánech Jihočeského vědeckotechnického
parku a.s.
Usnesení č. 49/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
ve funkci jediného akcionáře společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., IČO 28080581, při výkonu
působnosti valné hromady v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
ve znění pozdějších předpisů:
I. odvolává
členy dozorčí rady společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.: Mgr. Vlastu Bohdalovou, Ing. Jana
Nouzu; Ing. Jiřího Borovku, Ph.D., MBA; Ing. Bc. Lukáše Frantu, Ph.D.; RNDr. Jana Zahradníka a Ing.
Vojtěcha Stehela a členy představenstva Ing. Františka Štangla; Ing. Jaromíra Slívu, MBA a Václava Kučeru,
ke dni 1.12.2020.
II. volí
členy dozorčí rady společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., navržené zástupce kraje:
− předsedu dozorčí rady: Ing. Bc. Lukáše Frantu, Ph.D., datum narození ******, bytem ****** Český
Krumlov,
− Ing. Ludvíka Friebela, Ph.D., datum narození ******, bytem: ****** Roudné,
− Ing. Vojtěcha Stehela, datum narození ******, bytem: ****** České Budějovice,
− Ing. Václava Filišteina, datum narození ******, bytem: ****** Netolice,
− Ing. Miloše Juhu, Ph.D., datum narození ******, bytem: ****** Vimperk,
− Ing. Vladislava Hadáčka, datum narození ******, bytem: ****** České Budějovice,
− Radka Hlouška, datum narození ******, bytem: ****** Suchdol nad Lužnicí,
a členy představenstva společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.:
- Ing. Františka Štangla, datum narození ******, bytem ****** Nové Hrady,
- JUDr., PhDr. Antonína Snášela, datum narození ******, bytem ****** Tábor,
- Mgr. Kryštofa Kothbauera, datum narození ******, bytem ****** Tábor,
s účinností ke dni 2.12.2020;
III. ruší
usnesení rady kraje č. 870/2020/RK-104 ze dne 27.8.2020, které ukládalo zastupitelstva kraje předložit
návrh týkající se volby člena dozorčí rady společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.;
IV. ukládá
Mgr. Františku Mlčákovi, řediteli společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., učinit veškeré kroky
nezbytné k realizaci zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Přeložka silnice II/155 a most ev. č. 155-004 v obci
Trocnov“
Usnesení č. 50/2020/RK-2
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. 1271/RK/20 na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Přeložka silnice
II/155 a most ev. č. 155-004 v obci Trocnov“ konané v režimu otevřeného řízení podle § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Přeložka silnice II/155 a most ev. č. 155-004 v obci
Trocnov“:
název společnosti:
SOVIS CZ, a.s.
se sídlem:
V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové
IČO:
27532208
za cenu nejvýše přípustnou 69 479 722,75 Kč bez DPH, 84 070 464,53 Kč vč. DPH
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti:
PORR a.s.
se sídlem:
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO:
43005560
za cenu nejvýše přípustnou 73 838 266,49 Kč bez DPH, 89 344 302,45 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 „Přeložka silnice II/155 a most ev. č. 155-004 v obci
Trocnov“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2021“
Usnesení č. 51/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
uvedené v přílohách č. 1–2 k návrhu č. 1286/RK/20 na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka
pneumatik pro ZZS JčK na rok 2021“ 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 pro části 1–9 na akci „Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2021“:
název společnosti: ContiTrade Services s.r.o.
se sídlem: Objízdná 1628, 76502 Otrokovice – Otrokovice
IČO: 41193598
za celkovou cenu nejvýše přípustnou 3 772 446,28 Kč bez DPH, 4 564 659,99 Kč vč. DPH;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nákup notebooků“
Usnesení č. 52/2020/RK-2
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. 1319/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Nákup notebooků“ 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 „Nákup notebooků“:
název společnosti: Petr Jirchář
se sídlem: Horusice 94, 39181 Veselí nad Lužnicí
IČO: 11341513
za cenu nejvýše přípustnou 1 155 000,00 Kč bez DPH, 1 397 550,00 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: Scenario s.r.o.
se sídlem: Pohraniční 1435/86, 70300 Ostrava
IČO: 29462177
za cenu nejvýše přípustnou 1 169 500,00 Kč bez DPH, 1 415 095,00 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: Notes CS a.s.
se sídlem: Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4
IČO: 26140161
za cenu nejvýše přípustnou 1 175 000,00 Kč bez DPH, 1 421 750,00 Kč vč. DPH,
3. uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1160/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Nákup notebooků“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Odstranění nebezpečného materiálu z mezideponie ze
stavby modernizace letiště“
Usnesení č. 53/2020/RK-2
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. 1320/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Odstranění nebezpečného materiálu z mezideponie ze stavby modernizace
letiště“ 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 „Odstranění nebezpečného materiálu z mezideponie ze
stavby modernizace letiště“:
název společnosti: RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o.
se sídlem: Stožická 1333, 38901 Vodňany - Vodňany II
IČO: 49023098
za cenu nejvýše přípustnou 1 944 250,00 Kč bez DPH, 2 352 542,50 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti: PB SCOM s.r.o.
se sídlem: Radniční 28, 75301 Hranice - Hranice I-Město
IČO: 25397087
za cenu nejvýše přípustnou 1 997 880,00 Kč bez DPH, 2 417 434,80 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o odstranění nebezpečného materiálu ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1147/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Odstranění nebezpečného materiálu z
mezideponie ze stavby modernizace letiště“,
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. 54/2020/RK-2
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. 1323/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 § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠEP Veselí nad
Lužnicí - instalace fotovoltaické elektrárny a systému pro technickou úpravu prostředí“:
název společnosti: TOMIreko, s.r.o.
se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
IČO: 28359216
za cenu nejvýše přípustnou 10 387 660,69 Kč bez DPH, 12 569 070,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Ladislavu Honsovi, řediteli Střední odborné školy ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí,
Blatské sídliště 600/I, IČO 60061855:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „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 „I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“
Usnesení č. 55/2020/RK-2
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. 1331/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“ 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 „I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“:
název společnosti: Metrostav Infrastructure, a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 24204005
za cenu nejvýše přípustnou 22 222 222,22 Kč bez DPH, 26 888 888,88 Kč vč. DPH,
z toho Jihočeský kraj za cenu nejvýše přípustnou 5 307 692,96 Kč bez DPH, 6 422 308,48 Kč vč. DPH;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x
MK“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci
přeshraniční spolupráce při poskytování PNP“
Usnesení č. 56/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o odmítnutí uzavření smlouvy ze strany vybraného dodavatele YOUR SYSTÉM, spol. s r.o. se
sídlem: Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 14900 IČO: 00174939 na plnění veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci přeshraniční spolupráce při
poskytování PNP“ konané v režimu otevřeného nadlimitního řízení za podmínek dle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci
přeshraniční spolupráce při poskytování PNP“ na základě § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., protože
v zadávacím řízení není žádný účastník;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit všechny potřebné úkony související se
zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci
přeshraniční spolupráce při poskytování PNP“.
K bodu: Návrh - Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2021 v oblasti
školství
Usnesení č. 57/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrhy rozpočtů na rok 2021 pro 125 příspěvkových organizací v oblasti školství, zřízených Jihočeským
krajem dle přílohy návrhu č.1212/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů rozpočtů příspěvkových
organizací v oblasti školství na rok 2021 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje nejméně 15 dnů
přede dnem zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného znění a jeho
předložení radě kraje k projednání.
T: 31. 12. 2020
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K bodu: Návrh - Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v
oblasti školství na období let 2022 - 2023
Usnesení č. 58/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrhy střednědobých výhledů rozpočtů na období let 2022 a 2023 pro 125 příspěvkových organizací
v oblasti školství, zřízených Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č.1213/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů střednědobých výhledů
rozpočtů příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2022 a 2023 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování
konečného znění a jeho předložení radě kraje k projednání.
T: 31. 12. 2020
K bodu: Změna usnesení č. 289/2018/ZK-16 ve věci Ukončení platnosti usnesení č. 379/2017/ZK-9 a
realizace projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“ a jeho kofinancování a
předfinancování z rozpočtu kraje
Usnesení č. 59/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu usnesení č. 289/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018 ve věci „Ukončení
platnosti usnesení č. 379/2017/ZK-9 a realizace projektu „Evropské informační středisko Europe Direct
České Budějovice“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu kraje“ tak, že část III. tohoto usnesení
se mění na:
1. realizaci projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“ (žadatel: Zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7)
financovaného z grantu Evropské komise s celkovými způsobilými výdaji ve výši 2 881 992 Kč, tj.
120 083 EUR,
2. kofinancování projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“ Jihočeským
krajem ve výši 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 2 011 392 Kč (tj. 83 808 EUR), s podmínkou
přidělení grantu od Evropské komise, s průběhem čerpání na základě Formuláře evropského projektu dle
přílohy č. 1 návrhu č. 1225/RK/20,
3. předfinancování projektu „Evropské informační středisko Europe Direct České Budějovice“ Jihočeským
krajem ve výši 9 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 216 000 Kč (tj. 9 000 EUR), s podmínkou
přidělení grantu od Evropské komise, s průběhem čerpání na základě Formuláře evropského projektu dle
přílohy č. 1 návrhu č. 1225/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu
Usnesení č. 60/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., Střelecký ostrov 27/3, 370 01 České Budějovice,
IČO 47234199, o prodloužení termínu realizace projektu „Vypracování kompletní projektové dokumentace
na výstavbu Sportovního centra mládeže Složiště“ do 31. 10. 2021;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
schválit žádost příjemce dotace SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., Střelecký ostrov 27/3, 370 01
České Budějovice, IČO 47234199, o prodloužení termínu realizace projektu „Vypracování kompletní
projektové dokumentace na výstavbu Sportovního centra mládeže Složiště“, s termínem dosažení účelu
dotace do 31. 10. 2021 a termínem podání závěrečné zprávy a vyúčtování projektu do 30. 11. 2021,
a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 1243/RK/20;
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III. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit žádost k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 17. 12. 2020.
K bodu: Návrh - rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021
Usnesení č. 61/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhem rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 dle přílohy návrhu č. 1238/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhu rozpočtu Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje na rok 2021 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede
dnem zahájení jeho projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného znění a jeho předložení radě
kraje k projednání.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Návrh - střednědobý výhled rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2022 a
2023
Usnesení č. 62/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2022 a
2023 dle přílohy návrhu č. 1239/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání radou kraje, zajistit dopracování
konečného znění a jeho předložení radě kraje k projednání.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Rozhodnutí jediného společníka - Rozpočet společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. na
rok 2021
Usnesení č. 63/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnosti valné hromady společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s.,
IČO 260 93 545, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
rozpočet společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s. na rok 2021 uvedený v příloze č. 1 návrhu
č. 1295/RK/20;
II. ukládá
Ing. Robertu Kalovi, členu představenstva a náměstkovi ředitele společnosti Jihočeské letiště České
Budějovice a. s., předložit radě kraje výroční zprávu o činnosti společnosti Jihočeské letiště České
Budějovice a. s. za období roku 2020 s řádnou účetní závěrkou společnosti do 31. 03. 2021.
T: 31. 03. 2021
K bodu: Úprava závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště České Budějovice a.s .
Usnesení č. 64/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
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1. poskytnutí provozní dotace ve výši 75 140 000,- Kč a investiční
Jihočeské letiště České Budějovice a. s., IČO 26093545, pro
se závazkem veřejné služby,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí provozní a investiční
č. 1304/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, předložit návrhy
zastupitelstvu kraje.
T: 17. 12. 2020

dotace ve výši 1 150 000,- Kč společnosti
rok 2021 na úhradu nákladů spojených
dotace uvedenou v příloze č. 1 návrhu
uvedené v části I. usnesení k projednání

K bodu: Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o.
Usnesení č. 65/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí provozní dotace ve výši 15 696 420,- Kč a investiční dotace ve výši 230 000,- Kč společnosti
JIKORD s.r.o., IČO 28117018, pro rok 2021 na úhradu nákladů spojených se závazkem veřejné služby,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace uvedenou v příloze návrhu č. 1267/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, předložit návrhy uvedené v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Rozhodnutí jediného společníka – Rozpočet společnosti JIKORD s.r.o. na rok 2021
Usnesení č. 66/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnosti valné hromady společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, v souladu s ustanovením
§ 59 odst. 1, písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
I. schvaluje
rozpočet společnosti JIKORD s.r.o. na rok 2021 uvedený v příloze návrhu č. 1252/RK/20;
II. ukládá
Ing. Josefu Michálkovi, jednateli společnosti JIKORD s.r.o., předložit výroční zprávu o činnosti společnosti
JIKORD s.r.o. za období roku 2020 s řádnou účetní závěrkou společnosti do 31. 3. 2021.
T: 31. 3. 2021
K bodu: Rozhodnutí jediného společníka - personální změny v orgánech JIKORD s.r.o.
Usnesení č. 67/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti JIKORD s. r. o., IČO 28117018, v souladu
s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, vydává toto rozhodnutí:
I. odvolává
členy dozorčí rady obchodní společnosti JIKORD s. r. o., IČO 28117018, Ing. Radka Filipa, Ing. Václava
Valhodu, Vladimíra Skotnicu, JUDr. Luboše Průšu, Mgr. Pavla Talíře, ke dni 1. 12. 2020;
II. volí
členy dozorčí rady obchodní společnosti JIKORD s. r. o., IČO 28117018, navržené zástupce kraje:
Jiří Krupička, datum narození ******, bytem ******,
Ing. Karel Vaškovský, datum narození ******, bytem ******
Vladimír Skotnica, datum narození ******, bytem ******
Ing. Miloslav Procházka, CSc., datum narození ******, bytem ******
Jaroslav Hansal, datum narození ******, bytem ******
s účinností ke dni 2. 12. 2020;
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III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, informovat dotčené osoby o schválených změnách
v orgánech společnosti JIKORD s.r.o. uvedené v částech I. a II. usnesení.
K bodu: Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2019
Usnesení č. 68/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vyúčtování prokazatelné ztráty:
1. ve veřejné linkové dopravě za rok 2019 uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 1297/RK/20,
2. ve veřejné osobní drážní dopravě za rok 2019 uvedené v příloze č. 2 návrhu č. 1297/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, předložit návrhy uvedené v části I. tohoto usnesení k
projednání do zastupitelstva kraje.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje
veřejnou linkovou dopravou
Usnesení č. 69/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. aktualizaci Přílohy IDS JK (integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje) smluv o závazku
veřejné služby (Příloha č. 12 Smlouvy) k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje
zaintegrovaných dopravců s platností od 13. 12. 2020, uvedenou v příloze č. 1 návrhu č. 1329/RK/20,
2. znění dodatku č. 50 Smlouvy č. 010/09/50/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a.s., IČO 26060451, uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 1329/RK/20,
3. znění dodatku č. 33 Smlouvy č. 010/09/51/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a.s. (právní nástupce společnosti DOPRAVA ZÁRUBA M&K s.r.o.), IČO
26060451, uvedený v příloze č. 3 návrhu č. 1329/RK/20,
4. znění dodatku č. 34 Smlouvy č. 010/09/47/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem COMETT PLUS,
spol. s r.o., IČO 60071397, uvedený v příloze č. 4 návrhu č. 1329/RK/20,
5. znění dodatku č. 39 Smlouvy č. 010/09/46/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem GW BUS a.s., IČO
04356683, uvedený v příloze č. 5 návrhu č. 1329/RK/20,
6. znění dodatku č. 31 Smlouvy č. 010/09/49/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ČSAD Jindřichův
Hradec s.r.o., IČO 60071109, uvedený v příloze č. 6 návrhu č. 1329/RK/20,
7. znění dodatku č. 28 Smlouvy č. 010/09/48/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ČSAD STTRANS
a.s., IČO 25198688, uvedený v příloze č. 7 návrhu č. 1329/RK/20,
8. znění dodatku č. 24 Smlouvy č. 010/09/54/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem Štefl-tour Dačice
s.r.o., IČO 07224605, uvedený v příloze č. 8 návrhu č. 1329/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje dodatky smluv o
závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve znění podle části I. (body 2-8)
tohoto návrhu.
T: 11. 12. 2020
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K bodu: Dodatek č. 1 k Dohodě o zapojení vlaků dálkové dopravy společnosti ARRIVA vlaky s.r.o. do IDS
Jihočeského kraje
Usnesení č. 70/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Dodatek č. 1 k Dohodě o zapojení vlaků dálkové dopravy do Integrovaného dopravního systému
Jihočeského kraje - IDS JK se společností ARRIVA vlaky s.r.o., IČO 28955196, uvedený v příloze návrhu č.
1309/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje dodatek
uvedený v části I.
Termín: 13. 12. 2020
K bodu: Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní
dopravou v rámci IDS JMK
Usnesení č. 71/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK mezi Jihomoravským krajem a Jihočeským krajem, uvedenou
v příloze návrhu č. 1305/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, předložit Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK, uvedenou v části I. tohoto
usnesení k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Návrh - Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2021 v oblasti
kultury
Usnesení č. 72/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2021 v oblasti kultury u 12 příspěvkových organizací,
zřízených Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 návrhu č. 1172/RK/20;
II. bere na vědomí
snížení položky Odpisy dlouhodobého majetku dle přílohy č. 1 návrhu č. 1172/RK/20 v důsledku snížení
příspěvku na provoz pro 12 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti kultury
v celkové výši 25 mil. Kč na úkor nekrytí investičních fondů;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů rozpočtů příspěvkových
organizací na rok 2021 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje nejméně 15 dnů přede dnem
zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného znění a jeho předložení radě kraje
k projednání.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Návrh - Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na
období let 2022 a 2023 v oblasti kultury
Usnesení č. 73/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2022 a 2023 v oblasti
kultury u 12 příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 návrhu č. 1173/RK/20;
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II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění návrhů střednědobých výhledů
rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2022 a 2023 na elektronické úřední desce Jihočeského
kraje nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jejich projednávání radou kraje, zajistit dopracování konečného
znění a jeho předložení radě kraje k projednání.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1.
výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení č. 74/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury,
1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1198/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva
pro rok 2021, s alokací 2 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 2. 12. 2020, s termínem zahájení
podávání žádostí 11. 1. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 22. 1. 2021 do 12:00 hodin;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh seznamu hodnotící komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 31. 5. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení č. 75/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy
č. 1 návrhu č. 1201/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2021, s alokací 1 500 000 Kč,
s termínem zveřejnění výzvy 2. 12. 2020, s termínem zahájení podávání žádostí 11. 1. 2021 a s termínem
ukončení podávání žádostí 22. 1. 2021 do 12:00 hodin;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení č. 76/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1
návrhu č. 1203/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2021, s alokací 10 000 000 Kč,
s termínem zveřejnění výzvy 2. 12. 2020, s termínem zahájení podávání žádostí 11. 1. 2021 a s termínem
ukončení podávání žádostí 22. 1. 2021 do 12:00 hodin;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2021
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení č. 77/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1204/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021, s alokací 31 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 2. 12. 2020,
s termínem zahájení podávání žádostí 11. 1. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 22. 1. 2021 do
12:00 hodin;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30.6.2020
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení č. 78/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy
č. 1 návrhu č. 1205/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2021, s termínem zveřejnění
výzvy 2. 12. 2020, s termínem zahájení podávání žádostí 11. 1. 2021 a s termínem ukončení podávání
žádostí 22. 1. 2021 do 12:00 hod, s alokací 6 000 000 Kč;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok
2021 - vyhlášení
Usnesení č. 79/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském
kraji, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy návrhu č. 1207/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji, 1. výzva
pro rok 2021, s alokací 700 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 2. 12. 2020, s termínem zahájení podávání
žádostí 11. 1. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 22. 1. 2021 do 12:00 hodin;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2021
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských
kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, podpora
pěstounství), 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení č. 80/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje (Podpora
posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů
pečujících o děti, podpora pěstounské péče), 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č.1209/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje (Podpora posilování
rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti,
podpora pěstounské péče), 1. výzva pro rok 2021, s alokací 1 500 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy
2. 12. 2020, s termínem zahájení podávání žádostí 11. 1. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí
22. 1. 2021 do 12:00 hodin;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce
2021, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení č. 81/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla dotačního programu Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje
v roce 2021, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1214/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2021,
1. výzva pro rok 2021, s alokací 7 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 2. 12. 2021, s termínem
zahájení podávání žádostí 11. 1. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 22. 1. 2021 do 12:00 hodin;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh seznamu hodnotících komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 5. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1.výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení č. 82/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č.1
návrhu č. 1221/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2021, s alokací 10 000 000 Kč,
s termínem zveřejnění výzvy 2. 12. 2020, s termínem zahájení podávání žádostí 11. 1. 2021 a s termínem
ukončení podávání žádostí 22. 1. 2021 do 12:00 hodin;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh doporučených
projektů.
T: 30.6.2021
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva
pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení č. 83/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu),
1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1257/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok
2021, s alokací 7 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 2. 12. 2020, s termínem zahájení podávání
žádostí 11. 1. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 22. 1. 2021 do 12:00 hodin;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy,
mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení č. 84/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy,
mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1258/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže
a sportu, 1. výzva pro rok 2021, s alokací 3 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 2. 12. 2020,
s termínem zahájení podávání žádostí 11. 1. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 22. 1. 2021 do
12:00 hodin;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana kraje, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu
hodnotící komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1.
výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení č. 85/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1254/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva
pro rok 2021, s termínem zveřejnění výzvy 2. 12. 2020, s termínem zahájení podávání žádostí 11. 1. 2021
a s termínem ukončení podávání žádostí 22. 1. 2021 do 12:00 hodin, s alokací 40 000 000 Kč;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2021
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2021 - vyhlášení
Usnesení č. 86/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla dotačního programu Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2021, dle přílohy č. 1 návrhu 1259/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2021,
s alokací 3 600 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 2. 12. 2020, s termínem zahájení podávání žádostí
11. 1. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 22. 1. 2021 do 12:00 hodin;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro
rok 2021 - vyhlášení
Usnesení č. 87/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla dotačního programu Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva
pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1260/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2021 s alokací 4 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 2. 12. 2020, s termínem zahájení podávání
žádostí 11. 1. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 22. 1. 2021 do 12:00 hodin;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení č. 88/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1
návrhu č. 1266/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2021, s alokací 35 000 000 Kč,
s termínem zveřejnění výzvy 2. 12. 2020, s termínem zahájení podávání žádostí 11. 1. 2021 a s termínem
ukončení podávání žádostí 22. 1. 2021 do 12:00 hodin;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh seznamu hodnotící komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 5. 2021
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území
Jihočeského kraje mimo území základní sítě pohotovostních služeb, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení č. 89/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla dotačního programu Jihočeského kraje Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území
Jihočeského kraje mimo území základní sítě pohotovostních služeb, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1
návrhu č. 1263/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území Jihočeského
kraje mimo území základní sítě pohotovostních služeb, 1. výzva pro rok 2021 s alokací 5 100 000 Kč,
s termínem zveřejnění výzvy 2. 12. 2020, s termínem zahájení podávání žádostí 11. 1. 2021 a s termínem
ukončení podávání žádostí 22. 1. 2021 do 12:00 hodin;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro
rok 2021 - vyhlášení
Usnesení č. 90/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva
pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1264/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2021,
s alokací 500 000 Kč, s termínem zveřejnění 2. 12. 2020, s termínem pro zahájení podávání žádostí
11. 1. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 22. 1. 2021 do 12.00 hodin;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení
Usnesení č. 91/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla dotačního programu Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č.1288/RK/20;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, 1. výzva pro rok 2021, s alokací 6 500 000 Kč, s termínem zveřejnění 2. 12. 2020, s termínem
zahájení podávání žádostí 11. 1. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 22. 1. 2020 do 12:00 hodin;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 5. 2021
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro
zmírnění dopadů klimatické změny - výběr projektů
Usnesení č. 92/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z hlasování hodnotící komise „per rollam“ při výběru žádostí v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické
změny, 1. výzva pro rok 2020, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1308/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny, 1. výzva pro rok 2020,
v celkové výši 2 839 957 Kč dle příloh návrhu č. 1308/RK/20, a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 17. 12. 2020
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. 93/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
část usnesení č. 559/2020/RK-98 ze dne 4. 6. 2020, bod I., část 2., příloha č. 1, řádek č. 513 ve věci
poskytnutí dotace Zdeně Maříkové, nar. ******, naposledy bytem ******, 382 41 Kaplice, 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;
II. schvaluje
poskytnutí dotace v maximální výši 95 000,- Kč Václavu Maříkovi, nar. ******, bytem ******, 382 41 Kaplice
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, 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: Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení č. 94/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace městysu Štěkeň, Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň, IČO 00251895, o prodloužení
termínu realizace projektu „Územní plán městys Štěkeň“, reg. č. 425-01-008/18, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2018;
2. žádost příjemce dotace obce Radimovice u Tábora, Radimovice u Tábora 18, 391 31 Dražice, IČO
00667102, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Radimovice u Tábora“, reg. č. 425-01006/18, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace
obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018,
3. žádost příjemce dotace obce Domanín, Domanín 33, 379 01 Třeboň, IČO 00512966, o prodloužení
termínu realizace projektu „Územní plán Domanín“, reg. č. 425-01-002/18, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok
2018,
4. žádost příjemce dotace obce Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov, IČO 00246212,
o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Zlatá Koruna“, reg. č. 425-01-006/16, v rámci
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Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2016,
5. žádost příjemce dotace obce Nevězice, Nevězice 80, 398 04 Čimelice, IČO 00511757, o prodloužení
termínu realizace projektu „Územní plán Nevězice“, reg. č. 25-051/14, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok
2014,
6. žádost příjemce dotace obce Turovec, Turovec 41, 391 21 Turovec, IČO 00582867, o prodloužení
termínu realizace projektu „Územní plán obce Turovec“, reg. č. 425-01-010/17, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok
2017,
7. žádost příjemce dotace obce Boršov nad Vltavou, Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00244694,
o prodloužení termínu realizace projektu „Návrh územního plánu Boršov nad Vltavou“, reg. č. 425-01003/18, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace
obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018,
8. žádost příjemce dotace SK Vodní slalom České Budějovice, z.s., České Vrbné 1995, 370 01 České
Budějovice, IČO 15770729, o změnu rozpočtu projektu „SCM - Jihozápad“, reg. č. 448-02-013/20, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu,
1. výzva pro rok 2020,
9. žádost příjemce dotace Studio JR s.r.o., Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26050501,
o prodloužení termínu realizace projektu „Slavnostní krajská konference – 2. ročník“, reg. č. 428-01-020/19,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019,
10. žádost příjemce dotace Ledax o. p. s., Riegrova 1756, 370 01 České Budějovice, IČO 28068955
o změnu položek rozpočtu projektu „Podpora vzdělávání pracovníků domácí hospicové péče Ledax“, reg. č.
413-02-11/20, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1.
výzva pro rok 2020,
11. žádost příjemce dotace Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie, Karla Čapka 589, 397 01
Písek, IČO 03663353 o změnu položek rozpočtu projektu „Podpora vzdělávání pracovníků
multidisciplinárního týmu Domácího hospice Athelas“, reg. č. 413-02-6/20, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020,
12. žádost příjemce dotace spolku DIACEL Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z. s., Velké
náměstí 28, 397 01 Písek, IČO 70890650, o úpravu položek rozpočtu projektu a doplnění tří položek
v projektu „Vybrané akce pro děti s diabetem a celiakií“, reg. č. 415-04-002/20, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora Práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2020;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán městys Štěkeň“, reg. č. 425-01-008/18, příjemce
dotace městys Štěkeň, Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň, IČO 00251895, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok
2018, a to do 30. 6. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2021,
2. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Radimovice u Tábora“, reg. č. 425-01-006/18,
příjemce dotace obec Radimovice u Tábora, Radimovice u Tábora 18, 391 31 Dražice, IČO 00667102,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, a to do 31. 12. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy
do 15. 1. 2022,
3. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Domanín“, reg. č. 425-01-002/18, příjemce dotace
obec Domanín, Domanín 33, 379 01 Třeboň, IČO 00512966, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, a to
do 31. 12. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2023,
4. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Zlatá Koruna“, reg. č. 425-01-006/16, příjemce
dotace obec Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov, IČO 00246212, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2016, a to do 31. 12. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 17. 1. 2022,
5. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Nevězice“, reg. č. 25-051/14, příjemce dotace obec
Nevězice, Nevězice 80, 398 04 Čimelice, IČO 00511757, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2014, a to
do 30. 6. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2022,
6. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Turovec“, reg. č. 425-01-010/17 příjemce
dotace obec Turovec, Turovec 41, 391 21 Turovec, IČO 00582867, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok
2017, a to do 31. 10. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 11. 2021,
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7. prodloužení termínu realizace projektu „Návrh územního plánu Boršov nad Vltavou“, reg. č. 425-01003/18, příjemce dotace obec Boršov nad Vltavou, Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00244694,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, a to do 13. 12. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy
do 30. 12. 2021,
8. změnu rozpočtu projektu „SCM - Jihozápad“, reg. č. 448-02-013/20, příjemce dotace SK Vodní slalom
České Budějovice, z.s., České Vrbné 1995, 370 01 České Budějovice, IČO 15770729, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro
rok 2020, a to zrušení položek rozpočtu týkajících se „soustředění v Pau“ ve výši 184 800 Kč a přesun
na položky „pláštěnky pro děti a trenéry“ 96 000 Kč a „cvičení s fyzioterapeutem“ v částce 84 000 Kč,
9. prodloužení termínu realizace projektu „Slavnostní krajská konference – 2. ročník“, reg. č. 428-01-020/19,
příjemce dotace Studio JR s.r.o., Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice, IČO 26050501, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019, a to do 30. 6. 2021
s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 7. 2021,
10. změnu položek rozpočtu projektu „Podpora vzdělávání pracovníků domácí hospicové péče Ledax“, reg.
č. 413-02-11/20, příjemce dotace Ledax o. p. s., Riegrova 1756, 370 01 České Budějovice, IČO 28068955,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2020, a to změnu položky rozpočtu 1.1. Nákup odborné literatury z 1 000 Kč na 4 750 Kč,
11. změnu položek rozpočtu projektu „Podpora vzdělávání pracovníků multidisciplinárního týmu Domácího
hospice Athelas“, reg. č. 413-02-6/20, příjemce dotace příjemce dotace Domácí hospic Athelas – středisko
Husitské diakonie, Karla Čapka 589, 397 01 Písek, IČO 03663353, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2020, a to změnu položky
rozpočtu 2.2. Účast na XII. Celostátní konferenci paliativní medicíny 11 200 Kč na novou položku nákup
odborné lieratury ve výši 11 200 Kč,
12. změnu položek rozpočtu projektu a doplnění tří položek v projektu „Vybrané akce pro děti s diabetem
a celiakií“, reg. č. 415-04-002/20, příjemce dotace DIACEL Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií,
z. s., Velké náměstí 28, 397 01 Písek, IČO 70890650, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora Práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2020, a to změnu položky 2.4
Ubytování Třebíč 7 000 Kč na Ubytování Třebíč a vstupné 13 594 Kč, přidání nové položky Vodácký výlet
„Berounka 2020“v částce 14 122 Kč, přidání nové položky Autobusový výlet do zážitkového parku „Zeměráj“
v Kovářově v částce 9 700 Kč a přidání nové položky Zájezd do adventní Prahy s návštěvou divadla v částce
30 000 Kč;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Rozpočtové změny 23/20
Usnesení č. 95/2020/RK-2
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočtová opatření č. 396/R – 412/R;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 396/R –
412/R.

MUDr. Martin Kuba
Hejtman Jihočeského kraje

………………………………………
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