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 5. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 17. 12. 2020
Program:
1. Distribuce dezinfekce pro dětské domovy a vybrané školy při řešení nákazové situace COVID-19 v době
nouzového stavu
Usnesení 165/2020/RK-5
2. Rozpočty na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
Usnesení 166/2020/RK-5
3. Střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2022 a 2023 příspěvkových organizací zřízených
Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
Usnesení 167/2020/RK-5
4. Rozhodnutí jediného akcionáře – Čerpání sociálního fondu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení 168/2020/RK-5
5. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s.
Usnesení 169/2020/RK-5
6. Rozpočet příspěvkové organizace JCCR zřízené Jihočeským krajem na rok 2021 v oblasti cestovního
ruchu
Usnesení 170/2020/RK-5
7. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace JCCR zřízené Jihočeským krajem na období let
2022 - 2023 v oblasti cestovního ruchu
Usnesení 171/2020/RK-5
8. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2021 v sociální oblasti
Usnesení 172/2020/RK-5
9. Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2022 a 2023 v sociální oblasti
Usnesení 173/2020/RK-5
10. Jmenování Dotační komise Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb na rok 2021
Usnesení 174/2020/RK-5
11. Rozhodnutí jediného akcionáře - personální změny v dozorčí radě Jihočeského vědeckotechnického
parku a.s.
Usnesení 175/2020/RK-5
12. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava střech Měšice“ – VOŠ a SZŠ Tábor
Usnesení 176/2020/RK-5
13. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Jižní tangenta České Budějovice – Dohled nad realizací
stavby“
Usnesení 177/2020/RK-5
14. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Požární vybavení – Heliport HEMS České Budějovice (provoz
VFR den, noc)“
Usnesení 178/2020/RK-5
15. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 3. etapa“
Usnesení 179/2020/RK-5
16. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie
České Budějovice“
Usnesení 180/2020/RK-5
17. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci přeshraniční
spolupráce při poskytování PNP“
Usnesení 181/2020/RK-5
18. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2021 v oblasti školství
Usnesení 182/2020/RK-5
19. Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na období let
2022 a 2023 v oblasti školství
Usnesení 183/2020/RK-5
20. Personální záležitosti školství - úprava platových a mzdových výměrů
Usnesení 184/2020/RK-5
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21. Rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021
Usnesení 185/2020/RK-5
22. Střednědobý výhled rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023
Usnesení 186/2020/RK-5
23. Smlouva o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou
linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na
výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky
Usnesení 187/2020/RK-5
24. Výběrové řízení na místo ředitele Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení 188/2020/RK-5
25. Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2021 v oblasti kultury
Usnesení 189/2020/RK-5
26. Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na období let
2022 a 2023 v oblasti kultury
Usnesení 190/2020/RK-5
27. Personální záležitosti kultury - odměny ředitelům zřizovaných kulturních organizací
Usnesení 191/2020/RK-5
28. Rozpočtové změny 25/20
Usnesení 192/2020/RK-5
29. Výjimka ze stavební uzávěry vodního díla Hněvkovice
Usnesení 193/2020/RK-5
*****
K bodu: Distribuce dezinfekce pro dětské domovy a vybrané školy při řešení nákazové situace COVID-19 v
době nouzového stavu
Usnesení č. 165/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vydání dezinfekce z krajského skladu hmotných rezerv pro dva dětské domovy zřízené krajem
a osm školských zařízení, které byly určeny Pokynem hejtmanky Jihočeského kraje č. 39 ze dne 1.11.2020
k zajištění poskytování péče o děti a mládež, o které se v době krizové situace nemohou postarat jejich
rodiče nebo jiný zástupce za účelem zajištění pomoci při boji s nákazou COVID-19,
II. schvaluje
vydání a distribuci dezinfekce pro dva dětské domovy a osm školských zařízení dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1362/RK/20, jako bezúplatnou společenskou úsluhu subjektům kraje z důvodu ochrany veřejného zdraví.
K bodu: Rozpočty na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví
Usnesení č. 166/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 zřízených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví,
Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931 a Psychiatrické léčebny Lnáře,
IČO 00668168, dle přílohy návrhu č. 1370/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených rozpočtů
příspěvkových organizací na rok 2021 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne
jejich schválení radou kraje.
T: 16. 1. 2021
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K bodu: Střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2022 a 2023 příspěvkových organizací zřízených
Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 167/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2022 a 2023 zřízených Jihočeským
krajem v oblasti zdravotnictví, Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931
a Psychiatrické léčebny Lnáře, IČO 00668168, dle přílohy návrhu č. 1371/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených střednědobých
výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2022 a 2023 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jejich schválení radou kraje.
T: 16. 1. 2021
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Čerpání sociálního fondu obchodní společnosti Nemocnice Tábor,
a.s.
Usnesení č. 168/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
zásady pro použití prostředků sociálního fondu dle přílohy návrhu č. 1375/RK/20;
II. ukládá
předsedovi představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, zajistit čerpání
sociálního fondu dle zásad uvedených v části I. usnesení.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změny v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s.
Usnesení č. 169/2020/RK-5
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. bere na vědomí
odstoupení Mgr. Ing. Pavla Vondryse z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s., IČO 26095181, ke dni 10. 12. 2020;
II. volí
členem dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, navrženého
zástupce kraje Ing. Miroslavu Zralou, datum narození ******, bytem *******, s účinností ke dni 17. 12. 2020;
III. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.,
IČO 26095181, ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 1376/RK/20;
IV. ukládá
předsedovi představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, uzavřít
schválenou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti dle části III. usnesení.
T: 17. 1. 2021
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K bodu: Rozpočet příspěvkové organizace JCCR zřízené Jihočeským krajem na rok 2021 v oblasti
cestovního ruchu
Usnesení č. 170/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Jihočeská centrála cestovního ruchu zřízené Jihočeským krajem, IČO
72053127, na rok 2021 dle přílohy návrhu č. 1381/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schváleného rozpočtu příspěvkové
organizace JCCR na rok 2021 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jeho
schválení radou kraje.
T: 17. 1. 2021
K bodu: Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace JCCR zřízené Jihočeským krajem na období
let 2022 - 2023 v oblasti cestovního ruchu
Usnesení č. 171/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
střednědobý výhled 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. 1382/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schváleného střednědobého
výhledu rozpočtu JCCR příspěvkové organizace na období let 2022 – 2023 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jeho schválení radou kraje.
T: 17. 1. 2021
K bodu: Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2021 v sociální oblasti
Usnesení č. 172/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 v oblasti sociální u 16 příspěvkových organizací zřízených
Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 návrhu č. 1359/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených rozpočtů
příspěvkových organizací na rok 2021 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne
jejich schválení radou kraje.
T: 16. 1. 2021
K bodu: Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2022 a 2023 v sociální
oblasti
Usnesení č. 173/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
střednědobé výhledy 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. 1360/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených střednědobých
výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2022 a 2023 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jejich schválení radou kraje.
T: 16. 1. 2021
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K bodu: Jmenování Dotační komise Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb na rok
2021
Usnesení č. 174/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I. jmenuje
předsedu a členy Dotační komise Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb na rok 2021
v tomto složení:
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana, předsedkyně komise,
Ing. Olga Bastlová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Jaroslava Martanová, členka zastupitelstva kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmana,
Miloš Silovský,
Mgr. Jusúf Traore, Dis., člen sociální komise,
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA., člen zastupitelstva kraje;
II. schvaluje
Statut Dotační komise Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb na rok 2021 dle přílohy
1 návrhu č. 1358/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony spojené s realizací části I. a II.
usnesení.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - personální změny v dozorčí radě Jihočeského vědeckotechnického
parku a.s.
Usnesení č. 175/2020/RK-5
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. bere na vědomí
rezignaci Ing. Vladislava Hadáčka, člena dozorčí rady Jihočeského vědeckotechnického parku a.s.
s účinností ke dni 10.12. 2020;
II. volí
člena dozorčí rady společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.:
- Ing. Pavla Kašpárka,****** České Budějovice,
s účinností ke dni 18. 12. 2020;
III. 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 „Oprava střech Měšice“ – VOŠ a SZŠ Tábor
Usnesení č. 176/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 1378/RK/20
na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava střech Měšice“ konané v režimu veřejné zakázky malého
rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Oprava střech Měšice“:
název společnosti: MS STAVMONT s.r.o.
se sídlem: Senotín 34/, 37833 Nová Bystřice
IČO: 28160240
za cenu nejvýše přípustnou 1 770 479,64 Kč bez DPH, 2 142 280,36 Kč vč. DPH,
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2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: Dítě stavební s.r.o.
se sídlem: Truhlářská 831, 395 01 Pacov
IČO: 01644530
za cenu nejvýše přípustnou 1 787 196,76 Kč bez DPH, 2 162 508,08 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: SEADON s.r.o.
se sídlem: Rovniny 1116/45, 74801 Hlučín
IČO: 28601505
za cenu nejvýše přípustnou 1 913 898,95 Kč bez DPH, 2 315 817,73 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Blaženě Hořejší, ředitelce Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí T. G.
Masaryka 788, IČO 60064781:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Oprava střech Měšice“.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Jižní tangenta České Budějovice – Dohled nad realizací
stavby“
Usnesení č. 177/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záznam o otevírání nabídek, záznam o posouzení a hodnocení nabídek a výpočet bodového hodnocení v
zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 1379/RK/20 na plnění nadlimitní veřejné zakázky s
názvem „Jižní tangenta České Budějovice – Dohled nad realizací stavby“ konané v režimu otevřeného řízení
za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Jižní tangenta České Budějovice – Dohled nad realizací
stavby“:
název sdružení: INFRAM/PGP/SAFETY – Jižní tangenta ČB
účastník 1: INFRAM, a.s.
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
IČO: 25070282
účastník 2: PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
účastník 3: SAFETY PRO, s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
za cenu nejvýše přípustnou za dohled nad realizací stavby 25 857 000,00 Kč bez DPH, 31 286 970,00 Kč
vč. DPH,
za cenu nejvýše přípustnou za služby poskytované po nabytí účinnosti kolaudačního rozhodnutí ke
stavbě 500 000,00 Kč bez DPH, 605 000,00 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 3 k návrhu č. 1077/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Jižní tangenta České Budějovice –
Dohled nad realizací stavby“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Požární vybavení – Heliport HEMS České Budějovice
(provoz VFR den, noc)“
Usnesení č. 178/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 1380/RK/20
na plnění veřejné zakázky s názvem „Požární vybavení – Heliport HEMS České Budějovice (provoz VFR
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den, noc)“ konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Požární vybavení – Heliport HEMS České Budějovice
(provoz VFR den, noc)“:
název společnosti: FW2S, a.s.
se sídlem: Sladkovského 332, 530 02 Pardubice
IČO: 28829425
za cenu nejvýše přípustnou 2 972 000,00 Kč bez DPH, 3 596 120,00 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1307/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Požární vybavení – Heliport HEMS České
Budějovice (provoz VFR den, noc)“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 3. etapa“
Usnesení č. 179/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek, protokol o jednání hodnotící komise a návrh smlouvy o dílo pro investora
Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje z vítězné nabídky uvedené v přílohách č. 1-3 k návrhu
č.1368 /RK/20 na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře
- 3. etapa“, konané v režimu otevřeného 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 „Stavební úpravy Budějovické ulice v Táboře - 3. etapa“:
název společnosti:
DAICH spol. s r.o.
se sídlem:
Železná 366, 390 02 Tábor
IČO:
42407559
za nejvýše přípustnou cenu celkem za provedení díla ve výši 42 300 000,00 Kč bez DPH, 51 183 000,00 Kč
vč. DPH, a za nejvýše přípustnou cenu pro uzavření smlouvy mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje a dodavatelem ve výši 1 823 114,00 Kč bez DPH, tj. 2 205 967,94 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO: 70971641:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Stavební úpravy Budějovické ulice
v Táboře - 3. etapa“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní
akademie České Budějovice“
Usnesení č. 180/2020/RK-5
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. 1373/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie České Budějovice“
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 „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie
České Budějovice“:
název společnosti: PRADAST, spol. s r.o.
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice
IČO: 60826053
za cenu nejvýše přípustnou 11 686 868 Kč bez DPH, 14 141 110 Kč vč. DPH,
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2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: HORA s.r.o.
se sídlem: Tržní 274/2, 390 01 Tábor
IČO: 26015889
za cenu nejvýše přípustnou 12 458 540 Kč bez DPH, 15 074 834 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: VIDOX s.r.o.
se sídlem: U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168
za cenu nejvýše přípustnou 13 462 964 Kč bez DPH, 16 290 186 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Lence Kubátové, ředitelce Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1, IČO 60076046:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie České
Budějovice“.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci
přeshraniční spolupráce při poskytování PNP“
Usnesení č. 181/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 886/2019/RK-72 ze dne 18. 07. 2019;
II. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek, návrhu smlouvy o dílo na dodávku a implementaci, návrhu servisní smlouvy a
dalších souvisejících dokumentů podle návrhu č. 1374/RK/20 a jeho příloh č. 1 - 6;
III. schvaluje
1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o společnosti (společné zadávání) ze dne 7. 5. 2019 mezi
Jihomoravským krajem a Jihočeským krajem, dle přílohy č. 1 návrhu;
2. zahájení otevřeného zadávacího řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Systém sdílení
informací v akutních případech v rámci přeshraniční spolupráce při poskytování PNP II“ v rámci projektu
„Gemeinsam Grenzenlos Gesund – Společně ke zdraví“, registrační číslo ATCZ22,
3. podmínky zadávací dokumentace dle příloh č. 2 – 6;
IV. jmenuje
do komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci
přeshraniční spolupráce při poskytování PNP II“ jako zástupce Jihočeského kraje:
člen/náhradník:
Bc. Jan Pitálek, ZZS JčK / Ing. Štěpán Vondráček, OVZI;
V. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit spolupráci Jihočeského kraje na provedení
zadávacího řízení ve smyslu Smlouvy o společnosti (společné zadávání), v platném znění a předložit zprávu
radě kraje k projednání.

K bodu: Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2021 v oblasti školství
Usnesení č. 182/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 v oblasti školství u 125 příspěvkových organizací zřízených
Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č.1355/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených rozpočtů
příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2020 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje
do 30 dnů ode dne jejich schválení radou kraje.
T: 16. 01. 2021
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K bodu: Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na období
let 2022 a 2023 v oblasti školství
Usnesení č. 183/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2022 a 2023 v oblasti školství u 125
příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č.1356/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených střednědobých
výhledů rozpočtů příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2022 a 2023 na elektronické úřední
desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jejich schválení radou kraje.
T: 16. 01. 2021
K bodu: Personální záležitosti školství - úprava platových a mzdových výměrů
Usnesení č. 184/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
platové a mzdové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem s účinností
od 1. ledna 2021 v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy návrhu č. 1357/RK/20.
K bodu: Rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021
Usnesení č. 185/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 dle přílohy návrhu č. 1366/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schváleného rozpočtu Správy a
údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode
dne jeho schválení radou kraje.
T: 11. 1. 2021
K bodu: Střednědobý výhled rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023
Usnesení č. 186/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023 dle přílohy
návrhu č. 1367/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schváleného střednědobého
výhledu rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023 na elektronické úřední
desce Jihočeského kraje do 30 ode dne jeho schválení radou kraje.
T: 11. 1. 2021
K bodu: Smlouva o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina
veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje
na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky
Usnesení č. 187/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a
Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a
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Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky, uvedenou v příloze č. 1 návrhu č.
1369/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, členu rady kraje, předložit k projednání zastupitelstvu kraje Smlouvu o
vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou
osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr
autobusových dopravců pro mezikrajské linky, uvedenou v části I. tohoto usnesení.
T: 31.1.2021
K bodu: Výběrové řízení na místo ředitele Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení č. 188/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost Ing. Jana Štíchy ze dne 30. 11. 2020 o uvolnění z funkce ředitele Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, uvedenou v příloze návrhu č. 1372/RK/20;
II. odvolává
Ing. Jana Štíchu z funkce ředitele Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ke dni 31. 12. 2020;
III. schvaluje
vypsání výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje;
IV. jmenuje
1. členy výběrové komise pro obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje
MUDr. Martina Kubu, hejtmana kraje,
Mgr. Bc. Antonína Kráka, náměstka hejtmana,
Mgr. Františka Talíře, 1. náměstka hejtmana,
Pavla Hrocha, náměstka hejtmana,
Ing. Jiřího Klásu, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství,
2. náhradníky členů výběrové komise pro obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Jihočeského kraje
Ing. Tomáše Hajduška, náměstka hejtmana,
Ing. Miroslava Jocha, MBA, člena rady Jihočeského kraje,
Mgr. Pavla Klímu, člena rady Jihočeského kraje,
Ing. Jiřího Fišera, člena rady Jihočeského kraje,
JUDr. Andreu Tetourovou, vedoucí oddělení ODSH;
V. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím úřadu vypsání a průběh
výběrového řízení pro obsazení místa ředitele příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje.
K bodu: Rozpočty příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na rok 2021 v oblasti kultury
Usnesení č. 189/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 v oblasti kultury u 12 příspěvkových organizací, zřízených
Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č. 1352/RK/20;
II. bere na vědomí
snížení položky Odpisy dlouhodobého majetku dle přílohy návrhu č. 1352/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 schválených rozpočtů
příspěvkových organizací na rok 2021 na elektronické úřední desce Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne
jejich schválení radou kraje.
T: 15. 1. 2021
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K bodu: Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem na období
let 2022 a 2023 v oblasti kultury
Usnesení č. 190/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2022 a 2023 v oblasti kultury u 12
příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem dle přílohy návrhu č. 1353/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených střednědobých
výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na období let 2022 a 2023 na elektronické úřední desce
Jihočeského kraje do 30 dnů ode dne jejich schválení radou kraje.
T: 15. 1. 2021
K bodu: Personální záležitosti kultury - odměny ředitelům zřizovaných kulturních organizací
Usnesení č. 191/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměny za I. pololetí 2020 pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti
kultury ve výši dle přílohy návrhu č. 1249/RK/20.
K bodu: Rozpočtové změny 25/20
Usnesení č. 192/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
schválení rozpočtového opatření č. 9/H hejtmanem kraje;
II. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 413/R – 432/R,
2. nezbytně nutná rozpočtová opatření v pravomoci rady kraje v rámci závěrečné změny rozpočtu 2020,
s výjimkou užití rozpočtové rezervy rozpočtu kraje, a pověření hejtmana kraje a jednoho z jeho náměstků
k odsouhlasení jejich zařazení do upraveného rozpočtu 2020 na základě zmocnění k provádění
rozpočtových opatření dle části II. usn. č. 382/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 413/R – 432/R,
2. Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit radě kraje informaci o zařazení nezbytně
nutných rozpočtových opatřeních v závěru roku 2020.
K bodu: Výjimka ze stavební uzávěry vodního díla Hněvkovice
Usnesení č. 193/2020/RK-5
Rada Jihočeského kraje
povoluje
v přenesené působnosti podle § 99 odst. 3 stavebního zákona výjimku z vyhlášené stavební uzávěry
vodního díla Hněvkovice (z rozhodnutí odboru výstavby a ÚP bývalého ONV České Budějovice,
zn.j. VÚP/3524/79/80-I-Tm ze dne 13. 2. 1980) ve věci stavby – změna dokončené stavby „Přístavba ke
stávajícímu rodinnému domu Hamry č.p. 496, Hluboká nad Vltavou,“ na pozemcích parc. č. 132/2 a 268/1
v katastrálním území Hluboká nad Vltavou.

MUDr. Martin Kuba
hejtman kraje

…………………………
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