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 3. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 3. 12. 2020
Program:
1. Návrh volby přísedící krajského soudu
Usnesení 96/2020/RK-3
2. Návrh termínů jednání rady a zastupitelstva kraje v I. pololetí 2021
Usnesení 97/2020/RK-3
3. Organizace a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji v roce 2021
Usnesení 98/2020/RK-3
4. Čtvrtá změna postupu financování akce „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice
České Budějovice, a.s.“
Usnesení 99/2020/RK-3
5. Informace Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje o odpisu souboru pohledávek za klienty
protialkoholní záchytné stanice
Usnesení 100/2020/RK-3
6. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 101/2020/RK-3
7. Návrh Statutu Krajského investičního fondu
Usnesení 102/2020/RK-3
8. Závěrečná zpráva o plnění Koncepce Oddělení prevence a humanitních činností za rok 2019
Usnesení 103/2020/RK-3
9. Žádost Jihočeského kraje do dotačního programu MV ČR na rok 2021
Usnesení 104/2020/RK-3
10. Změna usnesení č. 254/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020 - Realizace projektu „Digitální technická mapa
Jihočeského kraje“ a jeho kofinancování, předfinancování způsobilých výdajů a financování
nezpůsobilých výdajů z rozpočtu kraje
Usnesení 105/2020/RK-3
11. Vzor dodatku ke smlouvě o poskytování hostované spisové služby a Krajské digitální spisovny a vzor
dohody o ukončení smlouvy o poskytování Krajského digitálního repozitáře
Usnesení 106/2020/RK-3
12. Odstoupení od realizace Krajského projektu primární prevence na rok 2020
Usnesení 107/2020/RK-3
13. Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2021
Usnesení 108/2020/RK-3
14. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Revitalizace GEU Kaplice“
Usnesení 109/2020/RK-3
15. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava střech Měšice“ – VOŠ a SZŠ Tábor
Usnesení 110/2020/RK-3
16. Zadávací řízení – veřejná zakázka Projektová dokumentace na projekt „Regenerace stanovišť pro
předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské
rybníky“
Usnesení 111/2020/RK-3
17. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Pozorovací věž v Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky“
Usnesení 112/2020/RK-3
18. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Požární vybavení – Heliport HEMS České Budějovice (provoz VFR
den, noc)“
Usnesení 113/2020/RK-3
19. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“ - změna
složení hodnotící komise
Usnesení 114/2020/RK-3
20. Personální záležitosti školství - odměny pro ředitele škol a školských zařízení
Usnesení 115/2020/RK-3
21. Rozpočet školství - pátá úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení 116/2020/RK-3
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22. Rozpočet školství - šestá úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení 117/2020/RK-3
23. Realizace protiradonových opatření a poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu rozvoje školství SOU Blatná
Usnesení 118/2020/RK-3
24. Spolupráce Paměti národa a Jihočeského kraje pro rok 2021
Usnesení 119/2020/RK-3
25. Uzavření smlouvy o podnájmu a smlouvy o převodu movitých věcí mezi Městem Český Krumlov a SUPŠ
Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109
Usnesení 120/2020/RK-3
26. Jmenování zástupce Jihočeského kraje do Pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci
Usnesení 121/2020/RK-3
27. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení 122/2020/RK-3
28. Jmenování školské rady na nové funkční období
Usnesení 123/2020/RK-3
29. Sborník nákladů údržbových prací na silniční síti silnic II. a III. třídy u Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje - aktualizace
Usnesení 124/2020/RK-3
30. Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice - dodatek smlouvy o dílo
Usnesení 125/2020/RK-3
31. Rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 - změna č. 1
Usnesení 126/2020/RK-3
32. Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 – stroje a stavby
Usnesení 127/2020/RK-3
33. Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 - silnice, mosty
Usnesení 128/2020/RK-3
34. Odpisový plán Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021
Usnesení 129/2020/RK-3
35. Odpisový plán Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 - změna č. 1
Usnesení 130/2020/RK-3
36. Prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení 131/2020/RK-3
37. Darování nákladních vozidel Radě obce Koločava
Usnesení 132/2020/RK-3
38. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí se soukromými subjekty a s ŘSD ČR – vyhlášení záměru
Usnesení 133/2020/RK-3
39. Přijetí daru technologické lávky přes řeku Otavu u obce Borečnice do vlastnictví Jihočeského kraje
Usnesení 134/2020/RK-3
40. Převzetí stavby železničního mostu přes Orlickou přehradu u Červené nad Vltavou do vlastnictví
Jihočeského kraje
Přerušeno
41. Záměr prodeje části pozemku parcely KN č. 573 v k. ú. Vimperk
Usnesení 135/2020/RK-3
42. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k.ú. Žumberk u Nových Hradů
Usnesení 136/2020/RK-3
43. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Zvonková
Usnesení 137/2020/RK-3
44. Věcné břemeno pro společnost TISKÁRNA PROTISK, s.r.o. v k. ú. Č. Budějovice 4 - vodovodní přípojka
Usnesení 138/2020/RK-3
45. Odvod provozních prostředků z rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v
oblasti kultury do rozpočtu Jihočeského kraje a jejich opětovné zapojení do rozpočtů organizací v podobě
kapitálových výdajů v roce 2021
Usnesení 139/2020/RK-3
46. Zahraniční zápůjčky sbírkových předmětů Muzeum Jindřichohradecka - Francie, Německo
Usnesení 140/2020/RK-3
47. Dodatek ke zřizovací listině organizace Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Usnesení 141/2020/RK-3
48. Vyúčtování poskytnuté dotace Folklornímu souboru Růže
Usnesení 142/2020/RK-3
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49. Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu
Jihočeského kraje II“
Usnesení 143/2020/RK-3
50. Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu
Jihočeského kraje III“
Usnesení 144/2020/RK-3
51. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 145/2020/RK-3
52. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 146/2020/RK-3
53. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje č.
SDO/OEZI/2576/19 a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Jihočeského kraje č. SFV/OEZI/1968/20
Usnesení 147/2020/RK-3
54. Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/4630/2020
Usnesení 148/2020/RK-3
55. Změna nominace zástupce Jihočeského kraje v monitorovacích výborech programů přeshraniční a
nadnárodní spolupráce
Usnesení 149/2020/RK-3
56. Výjimka ze stavební uzávěry vodního díla Hněvkovice
Přerušeno
57. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 17. 12. 2020
Usnesení 150/2020/RK-3

*****
K bodu: Návrh volby přísedící krajského soudu
Usnesení č. 96/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
návrh člena zastupitelstva kraje na zvolení JUDr. Věry Balejové do funkce přísedící Krajského soudu
Zastupitelstvem Jihočeského kraje a předložení tohoto návrhu zastupitelstvu kraje k projednání dne 17. 12.
2020.
K bodu: Návrh termínů jednání rady a zastupitelstva kraje v I. pololetí 2021
Usnesení č. 97/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. harmonogram schůzí rady kraje v I. pololetí roku 2021:
14. 1. 2021
28. 1. 2021
18. 2. 2021
25. 2. 2021
4. 3. 2021
25. 3. 2021
8. 4. 2021
15. 4. 2021
6. 5. 2021
13. 5. 2021
3. 6. 2021
10. 6. 2021
2. návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva kraje v I. pololetí 2021:
11. 2. 2021
18. 3. 2021
29. 4. 2021
3
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

20. 5. 2021
24. 6. 2021;
II. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva kraje
v I. pololetí 2021 zastupitelstvu k projednání.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Organizace a zajištění pohotovostních služeb a prohlídek těl zemřelých v Jihočeském kraji v roce
2021
Usnesení č. 98/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace o organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby,
pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území
Jihočeského kraje v roce 2021 v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Principy zabezpečení poskytování pohotovostních služeb a prohlídek těl
zemřelých v Jihočeském kraji od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 dle přílohy č. 2 návrhu č. 1283/RK/20;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Čtvrtá změna postupu financování akce „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu
Nemocnice České Budějovice, a.s.“
Usnesení č. 99/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace o realizaci projektu „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České
Budějovice, a.s.“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit čtvrtou změnu postupu financování akce „Restrukturalizace a rekonstrukce
horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“ dle přílohy návrhu č. 1293/RK/20;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh dle části II. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Informace Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje o odpisu souboru pohledávek za
klienty protialkoholní záchytné stanice
Usnesení č. 100/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o vzdání se práva a prominutí nedobytných pohledávek příspěvkové organizace Zdravotnická
záchranná služba Jihočeského kraje, IČO 48199931, za ošetřenými klienty protialkoholní záchytné stanice
za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 v celkové výši 705 000,- Kč.
K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 101/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádosti o poskytnutí individuální dotace žadatele: Kamba, z.ú., Herlošova 2925, 390 01 Tábor,
IČO 04698550, na zajištění akce: „Kamba Student“ dle přílohy návrhu č. 1343/RK/20;
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II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1343/RK/20 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru ve výši 8 000,- Kč příjemci: Kamba, z.ú.,
Herlošova 2925, 390 01 Tábor, IČO 04698550, na zajištění akce: „Kamba Student“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Návrh Statutu Krajského investičního fondu
Usnesení č. 102/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
ustavení komise fondu k posuzování žádosti o dotační podporu, jako pracovní komise rady, ve složení:
MUDr. Martin Kuba
Ing. Tomáš Hajdušek
Mgr. František Talíř
Pavel Hroch
Mgr. Bc. Antonín Krák;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Statut Krajského investičního fondu dle přílohy návrhu č. 1347/RK/20;
III. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh Statutu Krajského investičního fondu
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Závěrečná zpráva o plnění Koncepce Oddělení prevence a humanitních činností za rok 2019
Usnesení č. 103/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Závěrečnou zprávu o plnění Koncepce Oddělení prevence a humanitních činností za rok 2019 ve znění
přílohy návrhu č. XX/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu schválit Závěrečnou zprávu o plnění Koncepce Oddělení prevence a humanitních činností za
rok 2019;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Žádost Jihočeského kraje do dotačního programu MV ČR na rok 2021
Usnesení č. 104/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
podání projektové žádosti a realizaci projektu „Jihočeský kraj – Ozbrojený útočník ve škole 2021“ (žadatel:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČO: 70890650) v dotačním programu
Ministerstva vnitra ČR, zaměřeném na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné
správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů pro rok 2021, podprogram Ochrana a zabezpečení škol
a školských zařízení jako možných měkkých cílů, s celkovými výdaji ve výši 630 000,- Kč, z toho celkovými
způsobilými výdaji ve výši 630 000,- Kč;
II. ukládá
1. MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, podat žádost do dotačního programu Ministerstva vnitra ČR dle
části I. usnesení;
T: 14. 1. 2021
2. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci projektu dle části I. usnesení.
T: 26. 2. 2021
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K bodu: Změna usnesení č. 254/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020 - Realizace projektu „Digitální technická
mapa Jihočeského kraje“ a jeho kofinancování, předfinancování způsobilých výdajů a financování
nezpůsobilých výdajů z rozpočtu kraje
Usnesení č. 105/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace uvedené v důvodové zprávě návrhu č. 1242/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 254/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020 - Realizace projektu „Digitální
technická mapa Jihočeského kraje“ a jeho kofinancování, předfinancování způsobilých výdajů a financování
nezpůsobilých výdajů z rozpočtu kraje v bodě II/1.- 4. tak, že původní text se nahrazuje textem:
1. realizaci projektu „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“ a podání žádosti o podporu do Výzvy III
programu podpory vysokorychlostního internetu – aktivita „Vznik a rozvoj digitálních technických map
krajů“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020
(OP PIK) s celkovými způsobilými výdaji projektu ve výši 235.115.830,-- Kč;
2. kofinancování projektu „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“ z rozpočtu kraje ve výši
35.267.375,50 Kč;
3. předfinancování projektu „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“ z rozpočtu kraje ve výši
200.000.000,-- Kč;
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“ z rozpočtu
kraje ve výši 10.000.000,-- Kč s čerpáním na základě formuláře evropského projektu,
a dále doplnit bod II/7, kterým schvaluje Studii proveditelnosti projektu „Digitální technická mapa
Jihočeského kraje“ a podání žádosti do Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost;
III. ukládá
doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Vzor dodatku ke smlouvě o poskytování hostované spisové služby a Krajské digitální spisovny a
vzor dohody o ukončení smlouvy o poskytování Krajského digitálního repozitáře
Usnesení č. 106/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace k uzavřeným smlouvám o poskytování hostované spisové služby, Krajské digitální spisovny
a Krajského digitálního repozitáře uvedené v důvodové zprávě návrhu č. 1236/RK/20;
II. schvaluje
1. vzor dodatku ke smlouvě o poskytování hostované spisové služby a Krajské digitální spisovny dle přílohy
č. 1 návrhu č.1236/RK/20;
2. vzor dohody o ukončení smlouvy o poskytování Krajského digitálního repozitáře dle přílohy č. 2 návrhu
č. 1236/RK/20;
III. svěřuje
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, rozhodování o uzavírání dodatků ke smlouvám o poskytování
hostované spisové služby a Krajské digitální spisovny a uzavírání dohod o ukončení smlouvy o poskytování
Krajského digitálního repozitáře;
IV. pověřuje
Ing. Petra Vobejdu, vedoucího odboru informatiky, zajištěním zveřejnění schválených vzorů smluv na
veřejně dostupných internetových stránkách Jihočeského kraje a na intranetu Jihočeského kraje v souladu
s čl. 12 Rozhodnutí ředitele krajského úřadu č. RŘ/95/REDI;
V. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
K bodu: Odstoupení od realizace Krajského projektu primární prevence na rok 2020
Usnesení č. 107/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odstoupení od realizace Krajského projektu primární prevence na rok 2020.
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K bodu: Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2021
Usnesení č. 108/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
se zařazením dalších sociálních služeb do základní sítě v Jihočeském kraji a se změnami u sociálních
služeb, které jsou součástí základní sítě, pro rok 2021, na základě podaných žádostí poskytovatelů, dle
přílohy návrhu č. 1231/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zařazení dalších sociálních služeb do základní sítě v Jihočeském kraji a změny
u sociálních služeb, které jsou součástí základní sítě, pro rok 2021, na základě podaných žádostí
poskytovatelů, dle přílohy návrhu č. 1231/RK/20;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Revitalizace GEU Kaplice“
Usnesení č. 109/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 1189/RK/20
a jeho příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Revitalizace GEU Kaplice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Kaplice, Pohorská 86,
IČO 75050081, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Revitalizace GEU Kaplice“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 1189/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka školy
Mgr. Jana Kopúnová, zástupkyně ředitelky
3) Yveta Stýblová, ekonomka
Ing. Jitka Lejsková, učitelka
4) Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT, KÚ
Bc. Hana Burcevová, DiS., OŠMT, KÚ
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI, KÚ
Ing. Kateřina Cundová, OVZI, KÚ,
2. PhDr. Zdeňce Lovčí, ředitelce školy, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k
projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava střech Měšice“ – VOŠ a SZŠ Tábor
Usnesení č. 110/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 1290/RK/20 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava střech Měšice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788,
IČO 60064781, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek
na výběr dodavatele „Oprava střech Měšice“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana kraje
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Mgr. Pavel Hroch, náměstek hejtmana kraje
2) Ing. Blažena Hořejší, ředitelka školy
Ing. Olga Plašilová, zástupkyně ředitelky
3) Petr Staněk, vedoucí školního statku Měšice
Václav Skořepa, agronom ŠS Měšice
4) Ing. Klára Tejmlová, OVZI JčK
Ing. Kateřina Cundová, OVZI JčK
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI JčK;
2. Ing. Blaženě Hořejší, ředitelce školy, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k
projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka Projektová dokumentace na projekt „Regenerace stanovišť pro
předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské
rybníky“
Usnesení č. 111/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle
návrhu č. 1190/RK/20 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby
Projektová dokumentace na projekt „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování
návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele Projektová dokumentace na projekt „Regenerace stanovišť pro předměty
ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 1190/RK/20 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) Milan Vlášek, OZZL, KÚ
Ing. Šárka Máchová, OZZL, KÚ
3) Ing. Jana Sládková, OZZL, KÚ
RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D., OZZL, KÚ
4) Bc. Ivana Randáková, OZZL, KÚ
Ing. Kateřina Jemelíková, OZZL, KÚ
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI, KÚ
Ing. Kateřina Cundová, OVZI, KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Pozorovací věž v Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky“
Usnesení č. 112/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky a návrhu smlouvy podle návrhu č. 1299/RK/20 a jeho příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Pozorovací věž v Ptačí oblasti
Českobudějovické rybníky“;
III. jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele akce „Pozorovací věž
v Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky“ v tomto složení:
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členové/náhradníci:
1) Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Ing. Milan Vlášek, OZZL
RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D., OZZL
3) Ing. Jana Sládková, OZZL
Ing. Šárka Máchová, OZZL
4) Bc. Ivana Randáková, OZZL
Ing. Kateřina Jemelíková, OZZL
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Požární vybavení – Heliport HEMS České Budějovice (provoz
VFR den, noc)“
Usnesení č. 113/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky a návrhu smlouvy podle návrhu č. 1307/RK/20 a jeho příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Požární vybavení –
Heliport HEMS České Budějovice (provoz VFR den, noc)“;
III. jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Požární vybavení –
Heliport HEMS České Budějovice (provoz VFR den, noc)“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) Bc. Alena Frdlíková, OVZI
Petra Řimnáčová, OVZI
3) Pavel Vochozka, správce majetku JčL ČB a.s.
Ing. Jan Harvalík, JčL ČB a.s.
4) Ing. Robert Kala, JčL ČB a.s.
Rostislav Mach, JčL ČB a.s.
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“ změna složení hodnotící komise
Usnesení č. 114/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 828/2019/RK-71 ze dne 20. 6 2019 v části III „jmenování komise na výběr dodavatele veřejné
zakázky „Veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“ pověřenou všemi úkony uvedenými v
příloze č. 15 k návrhu č. 898/RK/19“;
II. jmenuje
komisi na výběr dodavatele veřejné zakázky „Veřejná linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 1 k návrhu č. 1325/RK/20 v tomto složení:
členové:
1. Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady JčK
2. Ing. Josef Michálek, jednatel společnosti JIKORD s.r.o.
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3. Ing. Radim Langer, odborný referent pro autobusovou dopravu, JIKORD s.r.o.
4. Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru ODSH KÚ
5. Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru OVZI KÚ
náhradníci:
1. Mgr. Pavel Klíma, člen rady JčK
2. Bc. Jan Říha, odborný referent pro autobusovou dopravu, JIKORD s.r.o.
3. Bc. Tomáš Medek, odborný referent pro autobusovou dopravu, JIKORD s.r.o.
4. Bc. Ivana Havlíková, ODSH KÚ
5. Ing. Štěpán Vondráček vedoucí Oddělení realizace veřejných zakázek, OVZI;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k
realizaci části II. tohoto usnesení.
K bodu: Personální záležitosti školství - odměny pro ředitele škol a školských zařízení
Usnesení č. 115/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměny pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem dle směrnice č. SM/5/RK,
změna č. 12 „Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským
krajem“ za plnění mimořádných úkolů za 2. pololetí 2020 v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, v platném znění, dle důvodové zprávy a dle přílohy návrhu č. 1324/RK/20.
K bodu: Rozpočet školství - pátá úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení č. 116/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2020 jednotlivým
školám a školským zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi, v rámci výkonu přenesené
působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu
č. 1216/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského
kraje na rok 2020 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi
Jihočeského kraje, v rámci výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy v souladu s § 161c odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení úpravy rozpisu rozpočtu přímých
výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2020 jednotlivým školám a školským zařízením
zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi Jihočeského kraje,
2. Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje
k projednání.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Rozpočet školství - šestá úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení č. 117/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2020 jednotlivým
školám a školským zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi, v rámci výkonu přenesené
působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dle důvodové zprávy č. 1330/RK/20;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství
Jihočeského kraje na rok 2020 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí a
obcemi Jihočeského kraje, v rámci výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže
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a tělovýchovy v souladu s § 161c odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení úpravy rozpisu rozpočtu přímých
výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2020 jednotlivým školám a školským zařízením
zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi Jihočeského kraje,
2. Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje
k projednání.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Realizace protiradonových opatření a poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu rozvoje
školství - SOU Blatná
Usnesení č. 118/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
podání žádosti Jihočeského kraje o dotaci ze státního rozpočtu na základě výzvy Ministerstva financí na
přijetí protiradonových opatření pro objekt Středního odborného učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16
Blatná, IČO 00668079, v souladu s důvodovou zprávou;
II. zmocňuje
ředitele Středního odborného učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná, IČO 00668079, k provedení
dalších úkonů k realizaci protiradonových opatření a uzavírání souvisejících smluvních závazků, v souladu
s důvodovou zprávou;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu rozvoje školství pro
Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná, IČO 00668079, ve výši 1 500 000,- Kč;
IV. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu s částí
III. usnesení.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Spolupráce Paměti národa a Jihočeského kraje pro rok 2021
Usnesení č. 119/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh spolupráce pro rok 2021 pobočky Paměť národa Jihočeský kraj organizace POST BELLUM, z.ú.
s Jihočeským krajem a žádost o poskytnutí individuální dotace;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy
schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 78/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 a poskytnutí individuální
dotace žadateli POST BELLUM, z.ú., Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, IČO 26548526, na účel
„Spolupráce Jihočeského kraje a Paměti národa Jihočeský kraj na dokumentaci pamětníků a vzdělávacích
projektech v roce 2021“, termín dosažení účelu dotace 31. 12. 2021, z rozpočtu kraje v roce 2021 ve výši
400 000 Kč z požadované částky 405 150 Kč za předpokladu schválení rozpočtu kraje pro rok 2021;
III. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu s částí
II. usnesení.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Uzavření smlouvy o podnájmu a smlouvy o převodu movitých věcí mezi Městem Český Krumlov a
SUPŠ Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109
Usnesení č. 120/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
uzavření smlouvy o podnájmu a smlouvu o převodu movitých věcí mezi Městem Český Krumlov, se sídlem
nám. Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov, IČO 00245836 a Střední uměleckoprůmyslovou
školou sv. Anežky České se sídlem Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov, IČO 60084286;
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II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit uzavření smlouvy o podnájmu a smlouvy o převodu movitých věcí mezi Městem
Český Krumlov, se sídlem nám. Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov, IČO 00245836 a Střední
uměleckoprůmyslovou školou sv. Anežky České se sídlem Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov,
IČO 60084286, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1335/RK/20.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Jmenování zástupce Jihočeského kraje do Pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé
konferenci
Usnesení č. 121/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. odvolává
z funkce člena Pracovní skupiny Vzdělávání pro území Jihočeského kraje Regionální stálé konference
RNDr. Janu Krejsovou, a náhradníka Mgr. Zdeňka Dvořáka;
II. nominuje
do funkce člena Pracovní skupiny Vzdělávání pro území Jihočeského kraje Regionální stálé konference
Mgr. Pavla Klímu, náměstka hejtmana kraje, a náhradníkem RNDr. Janu Krejsovou.
K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení č. 122/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1, IČO 60077638,
kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 1200/RK/20,
2. dodatek zřizovací listiny Gymnázia, České Budějovice, Česká 64, IČO 60075775, kterým se ruší platné
znění Článku 7 „Doplňková činnost“ a nahrazuje se novým zněním dle přílohy č. 2 návrhu č. 1200/RK/20,
3. dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10, IČO 42409152, kterým se
mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 3 návrhu č. 1200/RK/20,
4. dodatek zřizovací listiny Střední školy řemeslné a Základní školy, Soběslav, Wilsonova 405, IČO
72549572, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 4 návrhu č. 1200/RK/20,
5. dodatek zřizovací listiny Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 5 návrhu č. 1200/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Jmenování školské rady na nové funkční období
Usnesení č. 123/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výsledky voleb do dvou třetin školské rady při školách zřizovaných Jihočeským krajem uvedených v příloze
návrhu č. 1256/RK/20, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle důvodové zprávy návrhu
č. 1256/RK/20;
II. jmenuje
třetinu školských rad za zřizovatele při školách zřizovaných Jihočeským krajem uvedených v příloze návrhu
č. 1256/RK/20, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
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K bodu: Sborník nákladů údržbových prací na silniční síti silnic II. a III. třídy u Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje - aktualizace
Usnesení č. 124/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
aktualizovaný Sborník nákladů údržbových prací na silniční síti silnic II. a III. třídy Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 1312/RK/2020;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, používat od 1. 1. 2021 pro porovnávání
a kontrolu efektivnosti a hospodárnosti organizací vykonávaných činností a pro výpočet, kontrolu a
hodnocení vyrovnávacích plateb za závazek veřejné služby aktualizovaný Sborník nákladů údržbových prací
na silniční síti silnic II. a III. třídy dle části I. tohoto usnesení.
K bodu: Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice - dodatek smlouvy o dílo
Usnesení č. 125/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice“ uvedené ve změnovém
listu č. 1 dle důvodové zprávy a příloh 1 - 5 návrhu 1313/RK/20 ve výši dodatečných prací 1 756 720,62 Kč
bez DPH a nerealizovaných prací 1 524 987,81 Kč bez DPH;
II. schvaluje
změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu 1313/RK/20 a uzavření dodatku smlouvy o dílo
č. 1 na akci „Rekonstrukce silnice III/00430 Hajská, Strakonice“;
III. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit podpis dodatku č. 1 smlouvy
s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04
České Budějovice, a.s.
K bodu: Rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 - změna č. 1
Usnesení č. 126/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu č. 1 rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 dle přílohy návrhu č. 1336/RK/20.
K bodu: Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 – stroje a stavby
Usnesení č. 127/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh „Plánu reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 – stroje a stavby“
uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 1314/RK/19;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, realizovat „Plán reprodukce majetku
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 – stroje a stavby“.
K bodu: Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 - silnice, mosty
Usnesení č. 128/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh „Plánu reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 –silnice a mosty“
uvedený v příloze návrhu č. 1315/RK/20;
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II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, realizovat „Plán reprodukce majetku
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 – silnice a mosty“.
K bodu: Odpisový plán Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021
Usnesení č. 129/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
odpisový plán Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 uvedený v příloze návrhu
č. 1316/RK/20;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit odpisování dlouhodobého
majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v souladu se schváleným odpisovým plánem na rok 2021,
který je přílohou návrhu č. 1316/RK/20.
K bodu: Odpisový plán Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 - změna č. 1
Usnesení č. 130/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
změnu č. 1 odpisového plánu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2020 uvedeného v příloze č. 1
návrhu č. 1318/RK/20;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit odpisování dlouhodobého
majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje v souladu se schválenou změnou odpisového plánu na rok
2020, který je přílohou návrhu č. 1318/RK/20.
K bodu: Prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení č. 131/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků (žulových kostek a kamenných obrubníků) u Správy a
údržby silnic Jihočeského kraje v celkovém objemu do 32 tun městu Vyšší Brod za cenu 1 000 Kč bez DPH
za 1 tunu;
II. ukládá
Ing. Janu Štíchovi, řediteli Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit realizaci prodeje nadbytečných
zásob kamenných výrobků (žulových kostek a kamenných obrubníků) u Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje za podmínek stanovených v části I. usnesení.
K bodu: Darování nákladních vozidel Radě obce Koločava
Usnesení č. 132/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. darování
nákladního sklápěcího automobilu Tatra 815 S3 280845 6x6.2, TP: UG 544904, VIN: TNT280S451K035180,
datum prvního uvedení do provozu 7. 12. 2001, počet ujetých kilometrů: 199 980, cena obvyklá 166 000,- Kč
bez DPH a nákladního sklápěcího automobilu Škoda 706 MTSP 25, TP: UH 382477, VIN: 450109-205,
datum prvního uvedení do provozu 1982, počet ujetých kilometrů: 200 489, cena obvyklá 30 000,-Kč
bez DPH Radě obce Koločava, se sídlem 90043, obec Koločava, ulice Ševčenka 78, okres Mižhirja,
Zakarpatská oblast na základě darovací smlouvy uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 1289/RK/20,
2. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, movitých věcí popsaných v části I. 1. usnesení jako předmět daru
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu
této části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby
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silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10,
IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, z níž budou ke stejnému dni vyňaty movité věci uvedené v části
I. 1. usnesení jako předmět daru v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
K bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí se soukromými subjekty a s ŘSD ČR – vyhlášení záměru
Usnesení č. 133/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. záměr prodeje
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1661/4 o výměře 11 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 967 pro obec a k. ú. Lnáře nejméně za cenu zjištěnou znaleckým
posudkem – tj. 2 260,- Kč (cca 205,- Kč/1m2) a náklady spojené s prodejem nemovitosti,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 404/9 o výměře 67 m 2, zahrada, oddělené na základě
geometrického plánu č. 101 – 89/2020 ze dne 17. 7. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 404/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 480 pro obec Škvořetice a k. ú. Pacelice
nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem – tj. 12 380,- Kč (cca 185,- Kč/1m2) a náklady spojené
s prodejem nemovitosti,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 640/5 o výměře 13 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 358 – 108/2020 ze dne 26. 8. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 640/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 29 pro obec Ostrovec a k. ú. Dolní
Ostrovec nejméně za cenu obvyklou v daném místě a čase – tj. 1 209,- Kč (93,- Kč/1m2) a náklady spojené
s prodejem nemovitosti,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2352/66 o výměře 92 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 2352/69
o výměře 45 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2352/70 o výměře 63 m2, ostatní plocha, silnice a č. 2352/71
o výměře 59 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 250 pro obec a k. ú.
Lišov a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2860/48 o výměře 539 m2, ostatní plocha,
silnice a č. 2860/90 o výměře 78 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 175
pro obec Štěpánovice a k. ú. Štěpánovice u Českých Budějovic včetně všech součástí a příslušenství
za 1,15 násobek ceny u stavebních pozemků oproti ceně dosažené ve znaleckém posudku – tj. 257 895,- Kč
včetně DPH a náklady spojené s prodejem nemovitosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390,
e)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 417/80 o výměře 445 m2, trvalý travní porost, č. 505/7 o výměře
10582 m2, ostatní plocha, silnice, č. 505/8 o výměře 248 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 2101/17
o výměře 807 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17 pro obec a k. ú. Dolní
Dvořiště v rámci stavby „Dálnice D3 0312/II Nažídla – Dolní Dvořiště, státní hranice“ ****** na základě
smlouvy o budoucí kupní smlouvě uvedené v příloze č. 18 návrhu č. 1310/RK/20,
2. záměr směny
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3123/8 o výměře 29 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 982 pro obec a k. ú. Planá nad Lužnicí v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1556/11 o výměře 8 m2, ostatní plocha, silnice a č. 3152/15
o výměře 21 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 32 pro obec a k. ú. Planá nad
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Lužnicí v dosavadním vlastnictví obchodní firmy MADETA, a. s., se sídlem Rudolfovská tř. 246/93,
370 01 České Budějovice, IČO 63275635, bez doplatku kupní ceny, náklady na vyhotovení znaleckého
posudku uhradí obě smluvní strany solidárně a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1460/4 o výměře 33 m2, zahrada a č. 1462/16 o výměře 31 m2,
trvalý travní porost, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 206 pro obec Tábor a k .ú. Měšice u Tábora v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1611/14 o výměře 20 m2,
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 6319 pro obec Tábor a k .ú. Měšice u Tábora
v dosavadním vlastnictví ******, kdy ****** uhradí Jihočeskému kraji doplatek kupní ceny ve výši 27 030,20
Kč, náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí obě smluvní strany solidárně a poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
3. dohodu
o postoupení smlouvy mezi obchodními firmami Mexum, s. r. o., se sídlem Palackého třída 916/158, Královo
Pole, 612 00 Brno, IČO 25625128 (jako postupitelem), obchodní firmou A + R s. r. o., se sídlem Počernická
257, 250 73 Radonice, IČO 26746000 (jako postupníkem) a Jihočeským krajem (jako postoupenou stranou)
v rámci stavby „Centrum Plešivec“ uvedenou v příloze č. 23 návrhu č. 1310/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
K bodu: Přijetí daru technologické lávky přes řeku Otavu u obce Borečnice do vlastnictví Jihočeského kraje
Usnesení č. 134/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. nedoporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
přijetí daru technologické lávky přes řeku Otavu u obce Borečnice od obchodní firmy E.ON Česká republika,
s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, do vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
K bodu: Záměr prodeje části pozemku parcely KN č. 573 v k. ú. Vimperk
Usnesení č. 135/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr prodeje pozemku parcely KN č. 573/2 o výměře 18 m2, oddělené dosud nezapsaným geometrickým
plánem č. 2643-15/2020 z pozemku parcely KN 573 v k. ú. Vimperk, do vlastnictví ****** a ******, oba bytem
****** za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 7.400 Kč + náklady
spojené s prodejem,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr prodeje pozemku dle I. 1. usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné
lhůty,
b) po splnění části I. 2. a) usnesení připravit materiál na schválení kupní smlouvy k projednání orgánům
kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh záměru prodeje části pozemku
zastupitelstvu kraje k projednání.
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K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k.ú. Žumberk u Nových Hradů
Usnesení č. 136/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Žumberk u Nových Hradů, svěřených k hospodaření
Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 92 podle přílohy č. 1 návrhu
č.1261/RK/20 s překročením limitu výměry o +20,8 % a ceny o +19,8 % ve prospěch kraje bez požadavku
na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Zvonková
Usnesení č. 137/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Zvonková, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 1076 podle přílohy č. 1 návrhu č.1265/RK/20
s překročením limitu ceny o +4,0 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Věcné břemeno pro společnost TISKÁRNA PROTISK, s.r.o. v k. ú. Č. Budějovice 4 - vodovodní
přípojka
Usnesení č. 138/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení věcného břemene - služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku parc. KN č. 1817/1 v rozsahu
cca 3 bm v k. ú. České Budějovice 4, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu uložení
vodovodní přípojky a v právu přístupu a příjezdu na tento pozemek za účelem provozování, oprav,
rekonstrukce a údržby, ve prospěch společnosti TISKÁRNA PROTISK, s.r.o., se sídlem Rudolfovská tř. 617,
370 01 České Budějovice, IČO 25173057, za jednorázovou úhradu 10 000 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/181/20 v příloze č. 4 návrhu č. 1306/RK/20;
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 1306/RK/20;
II. pověřuje
Ing. Břetislava Kábele, ředitele Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky, se sídlem Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice,
IČO 60075911, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle
části I. 2. usnesení.
K bodu: Odvod provozních prostředků z rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem
v oblasti kultury do rozpočtu Jihočeského kraje a jejich opětovné zapojení do rozpočtů organizací v podobě
kapitálových výdajů v roce 2021
Usnesení č. 139/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
nařízení odvodu provozních prostředků u zřizovaných organizací v oblasti kultury do rozpočtu Jihočeského
kraje, se záměrem poskytnutí investičních příspěvků těmto organizacím v roce 2021 dle přílohy návrhu
č. 1311/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit úkony potřebné k realizaci části I. tohoto
usnesení.
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K bodu: Zahraniční zápůjčky sbírkových předmětů Muzeum Jindřichohradecka - Francie, Německo
Usnesení č. 140/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zahraniční zápůjčku vybraného sbírkového předmětu (viz příloha č.1 návrhu materiálu č. 1291/RK/20)
ze sbírkového fond Muzea Jindřichohradecka, která se uskuteční v Českém centru Paříž. Pojistná cena
předmětu je stanovena na 70 000 Kč,
2. zahraniční zápůjčku vybraných sbírkových předmětů (viz příloha č.2 a č.3 návrhu materiálu
č. 1291/RK/20) ze sbírkových fondů Muzea Jindřichohradecka, která se uskuteční v Centru Bavaria Bohemia
ve Schwandorfu, Německo. Pojistná cena předmětů je stanovena na 270 000 Kč,
3. zahraniční zápůjčku vybraných sbírkových předmětů (viz příloha č.4 a č.5 návrhu materiálu
č. 1291/RK/20) ze sbírkových fondů Muzea Jindřichohradecka, která se uskuteční ve Waldmuseum
v Zwieselu, Německo. Pojistná cena předmětů je stanovena na 89 000 Kč;
II. ukládá
PhDr. Jaroslavu Pikalovi, řediteli Muzea Jindřichohradecka, zajistit realizaci těchto zápůjček.
K bodu: Dodatek ke zřizovací listině organizace Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Usnesení č. 141/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 22 zřizovací listiny Jihočeského muzea v Českých Budějovicích,
příspěvkové organizace Jihočeského kraje, kterým se mění příloha č. IA „Soupis majetku ve vlastnictví
zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření („svěřený majetek“)“;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Vyúčtování poskytnuté dotace Folklornímu souboru Růže
Usnesení č. 142/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
závěrečnou zprávu k vyúčtování dotace projektu XX. Mezinárodní folklorní festival Český Krumlov, reg. č.
428-01-029/20, příjemce dotace Folklorní soubor Růže, z. s., 5. května 238, 381 01 Český Krumlov, IČO
46622187, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2020;
II. schvaluje
vyúčtování projektu XX. Mezinárodní folklorní festival Český Krumlov, reg. č. 428-01-029/20, příjemce
dotace Folklorní soubor Růže, z. s., 5. května 238, 381 01 Český Krumlov, IČO 46622187, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2020, s celkovými uznatelnými
výdaji ve výši 31 150 Kč;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
T: 31. 12. 2020
K bodu: Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Implementace Krajského akčního
plánu Jihočeského kraje II“
Usnesení č. 143/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci realizace projektu Implementace Krajského
akčního plánu Jihočeského kraje II mezi příjemcem dotace Jihočeským krajem a 11 partnery s finančním
příspěvkem, dle návrhů uvedených v přílohách č. 02–12 návrhu č. 1234/RK/20;
II. souhlasí
s tím, aby níže uvedené zřizované organizace Jihočeského kraje uzavřely Smlouvy o partnerství s finančním
příspěvkem:
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1. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421,
IČO: 12907731
2. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice,
Skuherského 3, IČO: 00582158
3. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440, IČO: 60650494
4. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, IČO: 00668079
5. Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112, IČO: 00583839
6. Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474, IČO: 00476919
7. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3,
IČO: 00582239
8. Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, IČO: 13503308
9. Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, IČO: 60061863
10. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České
Budějovice, Nemanická 7, IČO: 75050102;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 1. 2021
K bodu: Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Implementace Krajského akčního
plánu Jihočeského kraje III“
Usnesení č. 144/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření Smluv o partnerství s finančním příspěvkem v rámci realizace projektu Implementace Krajského
akčního plánu Jihočeského kraje III mezi příjemcem dotace Jihočeským krajem a 45 partnery s finančním
příspěvkem, dle návrhů uvedených v přílohách č. 2 – 46 návrhu č. 1247/RK/20;
II. souhlasí
s tím, aby níže uvedené zřizované organizace Jihočeského kraje uzavřely Smlouvy o partnerství s finančním
příspěvkem:
1. Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13, IČO 60075970
2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86, IČO 75050081
3. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527, IČO 00583855
4. Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69, IČO 00072982
5. Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912, IČO 00667391
6. Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137, IČO 60096136
7. Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, IČO 60075775
8. Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112, IČO 00583839
9. Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213, IČO 60816929
10. Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23, IČO 60076135
11. Gymnázium, Písek, Komenského 89, IČO 60869020
12. Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II, IČO 60064765
13. Gymnázium, Strakonice, Máchova 174, IČO 60650443
14. Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308, IČO 60816945
15. Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13, IČO 60076062
16. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777, IČO 14450402
17. Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou,
Zvolenovská 537, IČO 00513156
18. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421,
IČO 12907731
19. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, IČO 60075911
20. Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342,
IČO 60821221
21. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, IČO 00668079
22. Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3, IČO 75050111
23. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402, IČO 60869038
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24. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice,
Skuherského 3, IČO 00582158
25. Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, IČO 60061863
26. Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135,
IČO 60650478
27. Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12,
IČO 60077590
28. Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419
29. Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874
30. Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor,
Bydlinského 2474, IČO 75050099
31. Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405, IČO 72549572
32. Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474, IČO 00476919
33. Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II, IČO 00666718
34. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb,
Strakonice, Zvolenská 934, IČO 72549581
35. Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200, IČO 60869054
36. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440, IČO 60650494
37. Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická
55, IČO 60869861
38. Dům dětí a mládež, Písek, Švantlova 2394, IČO 60869941
39. Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, IČO 60076101
40. Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, IČO 75044498
41. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, IČO
60064781
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 1. 2021
K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení č. 145/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí,
1. žádost Dagmar Šabatkové a žádost Petry Bublíkové o změnu zdroje tepla v uzavřené smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1
k návrhu č. 1241/RK/20,
2. žádost Martina Trojáka žádost Jiřího Hlaváčka, žádost Romana Malcáta, žádost Jolany Šnajdárkové,
žádost Jiřího Prokopa, žádost Jana Doubka, žádosti Jana Hlavína, žádost Marka Chalupského, žádost Anny
Skůpové, žádost Daniela Jarolíma a žádost Zdeňka Čermáka o prodloužení termínu realizace výměny
zdroje tepla v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1241/RK/20,
3. žádost Jany Maiové o změnu zdroje tepla a o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla
v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1241/RK/20;
II. schvaluje
1. Dagmar Šabatkové, 374 01 Nové Hrady, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva, z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání na tepelné čerpadlo, se zachováním
dotace v maximální výši 100 000,- Kč,
2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4248/2020 ze dne 17. 2. 2020 ve znění dodatku č. 1
č. SDO/OEZI/4248/2020/D č. 1 ze dne 28. 5. 2020, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1241/RK/20, kterým se mění
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nový zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání na tepelné čerpadlo se
zachováním dotace v maximální výši 100 000,- Kč,
3. Martinu Trojákovi, 397 01 Vrcovice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 6. 2021,
4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5637/2020 ze dne 30. 3. 2020 dle přílohy č. 3
k návrhu č. 1241/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2021,
5. Jiřímu Hlaváčkovi, 391 33 Jistebnice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 29. 6. 2021,
6. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5711/2020 ze dne 9. 3. 2020 dle přílohy č. 4
k návrhu č. 1241/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 29. 6. 2021,
7. Romanu Malcátovi, 386 01 Strakonice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 1. 7. 2021,
8. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6001/2020 ze dne 14. 5. 2020 dle přílohy č. 5
k návrhu č. 1241/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 1. 7. 2021,
9. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5532/2020, uzavřené dne 23. 4. 2020 s Jiřinou
Pourovou, 370 10 České Budějovice, kterým dochází k formální opravě podílů dotace na předpokládaných
způsobilých výdajích v čl. II. Výše dotace, odst. 2 smlouvy, dle přílohy č. 6 k návrhu č. 1241/RK/20,
10. Jolaně Šnajdárkové, 392 01 Soběslav, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 6. 2021,
11. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6262/2020 ze dne 28. 5. 2020 dle přílohy č. 7
k návrhu č. 1241/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2021,
12. Petře Bublíkové, 387 01 Volyně, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva, z tepelného čerpadla na kondenzační kotel na zemní plyn a poskytnutí dotace v maximální výši
102 500,- Kč,
13. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5356/2020 ze dne 6. 4. 2020, dle přílohy č. 8
k návrhu č. 1241/RK/20, kterým se mění nový zdroj tepla z tepelného čerpadla na kondenzační kotel na
zemní plyn a snižuje se dotace na maximální výši 102 500,- Kč,
14. Jiřímu Prokopovi, 390 01 Tábor, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 9. 2021,
15. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5493/2020 ze dne 9. 4. 2020, dle přílohy č. 9
k návrhu č. 1241/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021,
16. Janu Doubkovi, 399 01 Milevsko, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 9. 2021,
17. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5745/2020 ze dne 28. 4. 2020, dle přílohy č. 10
k návrhu č. 1241/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021,
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16. Janu Hlavínovi, 399 01 Milevsko, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 9. 2021,
17. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6428/2020 ze dne 4. 6. 2020, dle přílohy č. 11
k návrhu č. 1241/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021,
18. Janu Hlavínovi, 399 01 Milevsko, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 9. 2021,
19. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6462/2020 ze dne 4. 6. 2020, dle přílohy č. 12
k návrhu č. 1241/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021,
20. Janě Maiové, 373 41 Hosín, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu Jihočeského
kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva,
z tepelného čerpadla na kondenzační kotel na zemní plyn a poskytnutí dotace v maximální výši 95 000,- Kč
a dále prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla do 28. 2. 2021,
21. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5795/2020 ze dne 28. 4. 2020, dle přílohy č. 13
k návrhu č. 1241/RK/20, kterým se mění nový zdroj tepla z tepelného čerpadla na kondenzační kotel na
zemní plyn a snižuje se dotace na maximální výši 95 000,- Kč a kterým je prodloužen termín realizace
výměny zdroje tepla do 28. 2. 2021,
22. Marku Chalupskému, 392 01 Soběslav, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 6. 2021,
23. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4818/2020 ze dne 9. 4. 2020 ve znění dodatku č. 1
SDO/OEZI/4818/D č. 1 ze dne 17. 9. 2020, dle přílohy č. 14 k návrhu č. 1241/RK/20, kterým je prodloužen
termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2021,
24. Anně Skůpové, 378 26 Lodhéřov, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 9. 2021,
25. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5317/2020 ze dne 7. 5. 2020, dle přílohy č. 15
k návrhu č. 1241/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021,
26. Danielu Jarolímovi, 391 56 Tábor, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 26. 2. 2021,
27. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5837/2020 ze dne 28. 4. 2020, dle přílohy č. 16
k návrhu č. 1241/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 26. 2. 2021,
28. Zdeňku Čermákovi, 380 01 Dačice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 9. 2021,
29. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4701/2020 ze dne 9. 4. 2020, dle přílohy č. 17
k návrhu č. 1241/RK/20, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 1. 2020
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K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení č. 146/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Ireny Kopáčkové a žádost Petry Šímové o změnu příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí
z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu
č. 1210/RK/20;
II. schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5102/2018, uzavřené dne 14. 5. 2018 s Irenou
Kopáčkovou, 373 01 Temelín, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Ireny Kopáčkové, 373
01 Temelín na Hanu Svobodovou, 375 01 Týn nad Vltavou, a to z důvodu změny vlastnictví předmětné
nemovitosti na základě kupní smlouvy, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1210/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6683/2018, uzavřené dne 19. 6. 2018 s Miloslavem
Boušem, 387 42 Lnáře, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Miloslava Boušeho, 387 42
Lnáře na Petru Šímovou, 388 01 Blatná z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti vzhledem k úmrtí
Miloslava Boušeho, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 1210/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 1. 2021
K bodu: Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje č.
SDO/OEZI/2576/19 a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Jihočeského kraje č. SFV/OEZI/1968/20
Usnesení č. 147/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na kofinancování
projektu „5.1a Snížení energetické náročnosti objektů SUPŠ Bechyně“ (č. smlouvy SDO/OEZI/2576/19),
uzavřené mezi Jihočeským krajem a Střední uměleckoprůmyslovou školou, Bechyně, Písecká 203,
IČ: 60061880, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1244/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje
na realizaci projektu „5.1a Snížení energetické náročnosti objektů SUPŠ Bechyně“ (č. smlouvy
SFV/OEZI/1968/20), uzavřené mezi Jihočeským krajem a Střední uměleckoprůmyslovou školou, Bechyně,
Písecká 203, IČ: 60061880 dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1244/RK/20;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání uzavření dodatků dle příloh
č. 1 a č. 2 tohoto návrhu.
T: 17. 12. 2020
K bodu: Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/4630/2020
Usnesení č. 148/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
výpověď smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje, č. SDO/OEZI/4630/2020, uzavřené dne
16. 3. 2020 s Janem Bůžkem, 383 01 Žernovice, v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ dle přílohy č. 1 k návrhu č.
1211/RK/20;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 1. 2021
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K bodu: Změna nominace zástupce Jihočeského kraje v monitorovacích výborech programů přeshraniční a
nadnárodní spolupráce
Usnesení č. 149/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
I. odvolává
1. Mgr. Bc. Antonína Kráka, náměstka hejtmana Jihočeského kraje, z pozice člena Monitorovacího výboru
Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020,
2. Mgr. Bc. Antonína Kráka, náměstka hejtmana Jihočeského kraje, z pozice člena Monitorovacího výboru
Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020,
3. Mgr. Bc. Antonína Kráka, náměstka hejtmana Jihočeského kraje, z pozice člena Výboru České republiky
pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020;
II. jmenuje
1. Pavla Hrocha, náměstka hejtmana Jihočeského kraje, členem Monitorovacího výboru Programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020,
2. Pavla Hrocha, náměstka hejtmana Jihočeského kraje, členem Monitorovacího výboru Programu
spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020,
3. Pavla Hrocha, náměstka hejtmana Jihočeského kraje, členem Výboru České republiky pro programy
nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020.
K bodu: Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 17. 12. 2020
Usnesení č. 150/2020/RK-3
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 17. 12. 2020 v upraveném znění.

MUDr. Martin Kuba
Hejtman kraje

…………………………………….
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