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 9. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 18. 2. 2021
Program:
1. Realizace a provoz velkokapacitních očkovacích center v Jihočeském kraji – 2. část
Usnesení 126/2021/RK-9
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování malého projektu v rámci projektu Fond malých projektů
Usnesení 127/2021/RK-9
3. Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
České Budějovice, a.s.
Usnesení 128/2021/RK-9
4. Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení 129/2021/RK-9
5. Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Písek, a.s.
Usnesení 130/2021/RK-9
6. Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s.
Usnesení 131/2021/RK-9
7. Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Tábor, a.s.
Usnesení 132/2021/RK-9
8. Rozhodnutí jediného akcionáře – Rozdělení finančního benefitu ze skupinové registrace k DPH pro
obchodní společnosti založené Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
Usnesení 133/2021/RK-9
9. Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015-2020 – prodloužení platnosti
Usnesení 134/2021/RK-9
10. Kofinancování a předfinancování projektu „Kulturní a přírodní památky – šance pro obnovu
přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru“ z rozpočtu kraje
Usnesení 135/2021/RK-9
11. Žádost o poskytnutí individuální dotace Klubu českých turistů Tábor na rok 2021
Usnesení 136/2021/RK-9
12. Veřejnoprávní smlouva - dočasné uložení zeminy Jižní tangenta
Usnesení 137/2021/RK-9
13. Memorandum o vzájemné spolupráci při vyjednávání změny termínů výluk na železničních tratích
dotčených stavbou Jižní tangenty České Budějovice
Usnesení 138/2021/RK-9
14. „Provádění úklidových prací v objektech JVK v letech 2018 - 2021“ – vícepráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 139/2021/RK-9
15. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1251-1 přes potok v Zářičí u Ml. Vožice“
Usnesení 140/2021/RK-9
16. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1359-3 přes Lužnici a most ev. č. 1359-4 přes náhon v
Plané nad Lužnicí“
Usnesení 141/2021/RK-9
17. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 128-024 na hrázi rybníka u Potočné“
Usnesení 142/2021/RK-9
18. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 137-007 Vřesce“
Usnesení 143/2021/RK-9
19. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka
(okr. ČB), 2. etapa“
Usnesení 144/2021/RK-9
20. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce průtahu silnice III/13529 Přehořov“
Usnesení 145/2021/RK-9
21. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka CNC obráběcích center“ (SŠTO, Dačice, Strojírenská 304)
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Usnesení 146/2021/RK-9
22. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy a
instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“ (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení 147/2021/RK-9
23. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Jihočeského kraje mimo
zdravotnické zařízení“
Usnesení 148/2021/RK-9
24. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálního zařízení a stávajících instalací v DM areálu
VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek - 2. etapa“ (VOŠL a SLŠ Písek)
Usnesení 149/2021/RK-9
25. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Pozorovací věž v Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky“
Usnesení 150/2021/RK-9
26. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Expoziční a architektonické osvětlení včetně dopravy a
instalace pro hrad Strakonice“ (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení 151/2021/RK-9
27. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy a přístavba budovy DpS Horní Stropnice“
Usnesení 152/2021/RK-9
28. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka Projektová dokumentace na projekt „Regenerace stanovišť pro
předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské
rybníky“
Usnesení 153/2021/RK-9
29. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2019/2020
Usnesení 154/2021/RK-9
30. Podání žádostí do Národního dotačního programu 21 MZe – Centra odborné přípravy
Usnesení 155/2021/RK-9
31. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 156/2021/RK-9
32. Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení
Usnesení 157/2021/RK-9
33. Jmenování konkursní komise
Usnesení 158/2021/RK-9
34. Jmenování školské rady na nové funkční období
Usnesení 159/2021/RK-9
35. Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1.9.2021
Usnesení 160/2021/RK-9
36. Personální záležitosti školství - návrh přiznání odměny
Usnesení 161/2021/RK-9
37. Rozhodnutí jediného akcionáře - personální změny v orgánech společnosti Jihočeské letiště České
Budějovice a.s.
Usnesení 162/2021/RK-9
38. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Chvaletín
Usnesení 163/2021/RK-9
39. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Laziště
Usnesení 164/2021/RK-9
40. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s.
Usnesení 165/2021/RK-9
41. Věcné břemeno pro EG.D, a.s. v k. ú. Č. Budějovice 4 - přeložka VN
Usnesení 166/2021/RK-9
42. Krajská výběrová komise Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
Usnesení 167/2021/RK-9
43. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám“
Usnesení 168/2021/RK-9
44. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 169/2021/RK-9
45. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na výměnu kotle na
pevná paliva ATMOS C30S
Usnesení 170/2021/RK-9
46. Individuální dotace - Milevský relikviář
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Usnesení 171/2021/RK-9
47. Rozpočtové změny 3/21
Usnesení 172/2021/RK-9
48. Zpráva o kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje za II. pololetí 2020
Usnesení 173/2021/RK-9

*****
K bodu: Realizace a provoz velkokapacitních očkovacích center v Jihočeském kraji – 2. část
Usnesení č. 126/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zřízení velkokapacitních očkovacích center v Jihočeském kraj, jejich realizaci a zajištění provozu;
II. schvaluje
1. uzavření Smlouvy o podnájmu ke zřízení Očkovacího centra v Českém Krumlově, ve sportovní hale
města Český Krumlov na adrese Chvalšinská 111, Latrán, 381 01 Český Krumlov s nájemcem sportovní
haly, společností PRO – SPORT ČK o.p.s., se sídlem Fialková 225, Latrán, 381 01 Český Krumlov, IČO
46621521, DIČ CZ 46621521;
2. uzavření Smlouvy o výpůjčce k provozování Očkovacího centra ve Strakonicích, v tělocvičně na adrese
Lidická 193, 386 01 Strakonice, s uživatelem tělocvičny, Správou tělovýchovných a rekreačních zařízení
Strakonice, se sídlem Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, IČO 00367915;
3. uzavření Podnájemní smlouvy k provozování Očkovacího centra v Táboře, na Zimním stadionu na
adrese Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor s nájemcem Zimního stadionu, společností Tělovýchovná
zařízení města Tábora s.r.o., se sídlem Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČO 25171127, DIČ
CZ25171127;
4. uzavření Podnájemní smlouvy ke zřízení Očkovacího centra v Prachaticích, v části areálu hotelu Park –
Kongresový sál s příslušenstvím na adrese U Stadionu 383, 383 01 Prachatice s provozovatelem a
nájemcem areálu hotel Park, společností SUN HOUSE Ovesné s.r.o. se sídlem U Stadionu 383, 383 01
Prachatice, IČO 26032643, DIČ CZ26032643.
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit uzavření smluv dle části II. usnesení.

K bodu: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování malého projektu v rámci projektu Fond malých projektů
Usnesení č. 127/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování malého projektu v rámci projektu Fond
malých projektů Program Interreg V-A Rakousko – Česká republika dle přílohy návrhu č. 145/RK/21;
II. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 3. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování členů výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení č. 128/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. bere na vědomí
uplynutí funkčního období členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
Doc. Ing. Vladimíra Králíčka, CSc., a Ing. Lenky Dudové ke dni 10. 3. 2021;
II. jmenuje
členy výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., Doc. Ing. Vladimíra
Králíčka, CSc., a Ing. Lenku Dudovou, s účinností od 11. 3. 2021;
III. ukládá
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MUDr. Ing. Michalu Šnorkovi, Ph.D., předsedovi představenstva, uzavřít se jmenovanými členy výboru
v části II. usnesení příkazní smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit.
T: 11. 3. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování členů výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 129/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I.
bere na vědomí
uplynutí funkčního období členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
Doc. Ing. Vladimíra Králíčka, CSc., a Ing. Lenky Dudové ke dni 10. 3. 2021;
II. jmenuje
členy výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., Doc. Ing. Vladimíra
Králíčka, CSc., a Ing. Lenku Dudovou, s účinností od 11. 3. 2021;
III. ukládá
Ing. Miroslavovi Janovskému, předsedovi představenstva, uzavřít se jmenovanými členy výboru v části II.
usnesení příkazní smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit.
T: 11. 3. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování členů výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení č. 130/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. bere na vědomí
uplynutí funkčního období členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.,
Doc. Ing. Vladimíra Králíčka, CSc., a Ing. Lenky Dudové ke dni 10. 3. 2021;
II. jmenuje
členy výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., Doc. Ing. Vladimíra Králíčka, CSc., a
Ing. Lenku Dudovou, s účinností od 11. 3. 2021;
III. ukládá
MUDr. Jiřímu Holanovi, MBA, předsedovi představenstva, uzavřít se jmenovanými členy výboru v části II.
usnesení příkazní smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit.
T: 11. 3. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování členů výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 131/2021/RK-9
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
uplynutí funkčního období členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.,
Doc. Ing. Vladimíra Králíčka, CSc., a Ing. Lenky Dudové ke dni 10. 3. 2021;
II. jmenuje
členy výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., Doc. Ing. Vladimíra Králíčka, CSc.,
a Ing. Lenku Dudovou, s účinností od 11. 3. 2021;
III. ukládá
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MUDr. Bc. Tomáši Fialovi, MBA, předsedovi představenstva, uzavřít se jmenovanými členy výboru v části II.
usnesení příkazní smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit.
T: 11. 3. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Jmenování členů výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení č. 132/2021/RK-9
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.
bere na vědomí
uplynutí funkčního období členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.,
Doc. Ing. Vladimíra Králíčka, CSc., a Ing. Lenky Dudové ke dni 10. 3. 2021;
II. jmenuje
členy výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., Doc. Ing. Vladimíra Králíčka, CSc., a
Ing. Lenku Dudovou, s účinností od 11. 3. 2021;
III. ukládá
Ing. Ivu Houškovi, MBA, předsedovi představenstva, uzavřít se jmenovanými členy výboru v části II.
usnesení příkazní smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit.
T: 11. 3. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Rozdělení finančního benefitu ze skupinové registrace k DPH pro
obchodní společnosti založené Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 133/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodních společností Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804,
Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149,
Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice
Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s.,
IČO 26095181, 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. bere na vědomí
informaci o návrhu rozdělení finančního benefitu ze skupinové registrace k DPH mezi výše uvedené
obchodní společnosti založené Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví ve znění přílohy návrhu
č. 172/RK/21;
II. souhlasí
s navrženým rozdělením finančního benefitu ze skupinové registrace k DPH mezi výše uvedené obchodní
společnosti založené Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví ve znění přílohy návrhu č. 172/RK/21.

K bodu: Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na období 2015-2020 – prodloužení platnosti
Usnesení č. 134/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit prodloužení platnosti Koncepce zdravotnictví na období 2015 – 2020 do konce roku 2021,
2. uložit odboru zdravotnictví zahájit přípravu aktualizace Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje na roky
2022–2027 v souladu s Programem rozvoje kraje;
II. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 3. 2021
K bodu: Kofinancování a předfinancování projektu „Kulturní a přírodní památky – šance pro obnovu
přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru“ z rozpočtu kraje
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Usnesení č. 135/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost Jihočeské centrály cestovního ruchu o poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje v celkové výši
4 776 336,- Kč na předfinancování a kofinancování projektu „Kulturní a přírodní památky – šance pro obnovu
přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru“ realizovaného v Programu spolupráce
Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 dle přílohy č. 1 k návrhu 130/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. kofinancování projektu „Kulturní a přírodní památky – šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu
po ukončení pandemie koronaviru“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů části
projektu realizované Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, tj. 19 901,40 EUR, tj. 477 633,60 Kč,
s podmínkou přidělení dotace z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
2014-2020, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 130/RK/21;
v případě neschválení spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů
jihočeské části projektu bude kofinancování Jihočeským krajem zvýšeno na 15 % celkových způsobilých
výdajů jihočeské části projektu (tj. 29 852,10 EUR),
2. předfinancování projektu „Kulturní a přírodní památky – šance pro obnovu přeshraničního cestovního
ruchu po ukončení pandemie koronaviru“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů
části projektu realizované Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, tj. 179 112,60 EUR, tj. 4 298 702,40 Kč,
s podmínkou přidělení dotace z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika
2014-2020 - s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 130/RK/21;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 3. 2021

K bodu: Žádost o poskytnutí individuální dotace Klubu českých turistů Tábor na rok 2021
Usnesení č. 136/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
přijetí žádosti o poskytnutí individuální dotace Klubu českých turistů Tábor, Fügnerova 822, 390 02 Tábor,
IČO 00476854, ve výši 650 000,- Kč, v režimu de minimis;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. poskytnutí individuální dotace z rozpočtu KHEJ Klubu českých turistů Tábor, Fügnerova 822, 390 02
Tábor, IČO 00476854, ve výši 400 000,- Kč v režimu de minimis a uzavření veřejnoprávní smlouvy s tímto
subjektem dle vzoru v příloze č. 1 návrhu č. 184/RK/21;
2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 184/RK/21;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstkovi hejtmana, předložit návrh v souladu s částí II. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 18. 3. 2021

K bodu: Veřejnoprávní smlouva - dočasné uložení zeminy Jižní tangenta
Usnesení č. 137/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění Veřejnoprávní smlouvy nahrazující rozhodnutí o změně využití území „Dočasné uložení zeminy ze
stavby Jižní tangenta“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 193/RK/21;
II. schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy nahrazující rozhodnutí o změně využití území „Dočasné uložení zeminy ze
stavby Jižní tangenta“ ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 193/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Veřejnoprávní smlouvy k podpisu
hejtmanovi kraje k podpisu.
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K bodu: Memorandum o vzájemné spolupráci při vyjednávání změny termínů výluk na železničních tratích
dotčených stavbou Jižní tangenty České Budějovice
Usnesení č. 138/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění Memoranda o vzájemné spolupráci při vyjednávání změny termínů výluk na železničních tratích
dotčených stavbou Jižní tangenty České Budějovice mezi Jihočeským krajem, EG.D a.s. a Společností Jižní
tangenta České Budějovice, COLAS CZ – FIRESTA -Fišer;
II. schvaluje
uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při vyjednávání změny termínů výluk na železničních tratích
dotčených stavbou Jižní tangenty České Budějovice mezi Jihočeským krajem, EG.D a.s. a Společností Jižní
tangenta České Budějovice, COLAS CZ – FIRESTA -Fišer;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Memoranda o vzájemné spolupráci
při vyjednávání změny termínů výluk na železničních tratích dotčených stavbou Jižní tangenty České
Budějovice hejtmanovi kraje k podpisu.
T: 18. 2. 2021

K bodu: „Provádění úklidových prací v objektech JVK v letech 2018 - 2021“ – vícepráce – dodatek smlouvy
č. 1
Usnesení č. 139/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
vícepráce na akci „Provádění úklidových prací v objektech JVK v letech 2018 - 2021“ dle důvodové zprávy k
návrhu č. 196/RK/21 ve výši dodatečných služeb 249 447,28 Kč bez DPH, tj. 299 336,74 Kč vč. DPH;
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých
Budějovicích, IČO 00073504, a dodavatelem služeb Čistící stroje s.r.o., Litvínovice 319, 370 01 České
Budějovice IČO 26034425;
III. ukládá
Mgr. Ivu Karešovi, řediteli Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, IČO 00073504, uzavřít
dodatek č. 1 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1251-1 přes potok v Zářičí u Ml. Vožice“
Usnesení č. 140/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení
komise podle návrhu č. 158/RK/21 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 stavební práce „Most ev. č. 1251-1 přes potok v Zářičí u Ml. Vožice“,
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 1251-1 přes potok v Zářičí u Ml. Vožice“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 158/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
2) Ing. Jan Basík, vedoucí oddělení, OVZI KÚ
Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení, OVZI KÚ
3) Petra Řimnáčová, OVZI KÚ
Jiří Letovský, OVZI KÚ
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4) Milan Macek, mostmistr SÚS Tábor
Radka Pavlíková, ředitelka závodu SÚS Tábor
5) Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI KÚ
Ing. Tereza Nováková, OVZI KÚ
6) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Irena Štěpánková, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1359-3 přes Lužnici a most ev. č. 1359-4 přes náhon
v Plané nad Lužnicí“
Usnesení č. 141/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle návrhu č. 133/RK/21 a jeho
příloh č. 1 – 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce Most
ev. č. 1359-3 přes Lužnici a most ev. č. 1359-4 přes náhon v Plané nad Lužnicí;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele na akci Most ev. č. 1359-3 přes Lužnici a most ev. č. 1359-4 přes náhon v Plané
nad Lužnicí pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 133/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
2) Ing. Jan Basík, OVZI
Ing. Jitka Liláková, OVZI
3) Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI
Ing. Tereza Nováková, OVZI
4) Petra Řimnáčová, OVZI
Jiří Letovský, OVZI
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI
6) Milan Macek, SÚS JčK, závod Tábor
Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod Tábor;
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 „Most ev. č. 128-024 na hrázi rybníka u Potočné“
Usnesení č. 142/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č178/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Most ev. č. 128-024 na hrázi rybníka u Potočné“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 128-024 na hrázi rybníka u Potočné“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
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1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod JH, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK, závod JH, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ivana Schwarzová, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Vykoukovi, dočasně pověřenému vedením Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 137-007 Vřesce“
Usnesení č. 143/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.179/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Most ev. č. 137-007 Vřesce“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 137-007 Vřesce“ pověřenou posouzením a hodnocením nabídek
v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod TA, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK, závod TA, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Šárka Šulistová Hošková, DiS., SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Vykoukovi, dočasně pověřenému vedením Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M.
Pařízka (okr. ČB), 2. etapa“
Usnesení č. 144/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrh smlouvy a ustanovení komise podle návrhu č.
182/RK/21 a jeho příloh č. 1–3;
II. schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Silnice
III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka (okr. ČB), 2. etapa“,
2. uzavření smlouvy „O společnosti“- sdružení zadavatelů mezi Jihočeským krajem a Statutárním městem
České Budějovice ve znění dle přílohy č. 4 k návrhu č. 182/RK/21;
III. jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek na akci „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka
(okr. ČB), 2. etapa“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 182/RK/21 v tomto složení:
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členové/náhradníci:
1) Ing. Vladimíra Blažková, investiční technik, Statutární město ČB
Pavel Voves, investiční technik, Statutární město ČB
2) JUDr. Andrea Tetourová, ODSH
Mgr. Michal Ludvík, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. komisi na výběr dodavatele „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka (okr. ČB),
2. etapa“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 182/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1. Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2. JUDr. Andrea Tetourová, ODSH
Ing. Jiří Klása, vedoucí ODSH
3. Ing. Jan Vácha, ODSH
Bc. Milan Veleba, ODSH
4. Mgr. Andrea Plechingerová, ODSH
Ing. Radomír Kučera, ODSH
5. Ing. Petr Holický, náměstek primátora, Statutární město ČB
Mgr. Viktor Lavička, náměstek primátora, Statutární město ČB
6. Ing. Zdeněk Šeda, vedoucí investičního odboru, Statutární město ČB
Pavel Voves, investiční technik, Statutární město ČB
7. Ing. Vladimíra Blažková, investiční technik, Statutární město ČB
Jana Kubíková, Dis., investiční technik, Statutární město ČB;
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 „Rekonstrukce průtahu silnice III/13529 Přehořov“
Usnesení č. 145/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.189/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Rekonstrukce průtahu silnice III/13529 Přehořov“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce průtahu silnice III/13529 Přehořov“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod Tábor, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK, závod Tábor, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
5) Šárka Šulistová Hošková, DiS., SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ivana Schwarzová, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
6) Petr Mašek, Obec Přehořov, starosta
Ing. Michal Paleček, Obec Přehořov, místostarosta,
2. Ing. Janu Vykoukovi, dočasně pověřenému vedením Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka CNC obráběcích center“ (SŠTO, Dačice, Strojírenská
304)
Usnesení č. 146/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 141/RK/21 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 dodávky „Dodávka CNC obráběcích center“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední škole technické a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, IČO 13503308, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Dodávka CNC obráběcích center“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 141/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
2) Ing. Pavel Kopačka, ředitel SŠTO, Dačice
František Nápravník, zástupce ředitele SŠTO, Dačice
3) Ing. Jan Ferda, zástupce ředitele SŠTO, Dačice
Ing. Milena Dvořáková, učitelka odborných předmětů SŠTO, Dačice
4) Mgr. Lenka Fučíková, oddělení školství OŠMT KÚ
Ing. Hana Šímová, vedoucí OŠMT KÚ
5) Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Kateřina Cundová, odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Ing. Pavlu Kopačkovi, řediteli Střední školy technické a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně
dopravy a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“ (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení č. 147/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 150/RK/21 a jeho
příloh č. 1 – 2,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávka výpočetní
techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Muzeu středního Pootaví Strakonice, IČO 00072150, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele akce „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy
a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2
k návrhu č. 150/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) PhDr. Ivana Říhová, ředitelka MSP Strakonice
Ilona Sedláčková, pracovnice MSP Strakonice
3) Ing. arch. Hynek Fetterle, autor projektové dokumentace
Renata Ouředníková, pracovnice MSP Strakonice
4) Mgr. František Chrastina, OKPP
Mgr. Patrik Červák, OKPP
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5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. PhDr. Ivaně Říhové, ředitelce Muzea středního Pootaví Strakonice, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Jihočeského kraje
mimo zdravotnické zařízení“
Usnesení č. 148/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrh smlouvy a ustanovení komise podle návrhu č.
171/RK/21 a jeho příloh č. 1–3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Zajištění prohlídek těl
zemřelých na území Jihočeského kraje mimo zdravotnické zařízení“;
III. jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek na akci „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Jihočeského kraje mimo
zdravotnické zařízení“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 171/RK/21 v tomto
složení:
členové/náhradníci:
1) Petra Šírková, OZDR
Bc. Marcela Maťhová, OZDR
2) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. komisi na výběr dodavatele „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Jihočeského kraje mimo
zdravotnické zařízení“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 171/RK/21 v tomto
složení:
členové/náhradníci:
1) MUDr. Martin Kuba, hejtman
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana
2) Ing. Milan Rybák, OZDR
Mgr. Petr Studenovský, OZDR
3) Petra Šírková, OZDR
Bc. Marcela Maťhová, OZDR
4) Mgr. Ladislav Kročák, OZDR
Ing. Lenka Krejčová, OZDR
5) doc. MUDr. František Vorel, CSc., Nemocnice České Budějovice, a.s. - SLO
MUDr. Eva Tomášková, Nemocnice České Budějovice, a.s. - SLO
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 „Rekonstrukce sociálního zařízení a stávajících instalací v DM
areálu VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek - 2. etapa“ (VOŠL a SLŠ Písek)
Usnesení č. 149/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 142/RK/21
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
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na stavební práce „Rekonstrukce sociálního zařízení a stávajících instalací v DM areálu VOŠL a SLŠ
B. Schwarzenberga, Písek - 2. etapa“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga,
Písek, Lesnická 55, IČO 60869861, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce
sociálního zařízení a stávajících instalací v DM areálu VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek - 2. etapa“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 142/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
2) PhDr. Michal Grus, ředitel VOŠL a SLŠ Písek
Ing. František Čapek, Ph.D., zástupce ředitele VOŠL a SLŠ Písek
3) Roman Soukup, pracovník VOŠL a SLŠ Písek
Pavel Cais, pracovník VOŠL a SLŠ Písek
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT KÚ
Ing. Martin Sláma, OŠMT KÚ
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ,
2. PhDr. Michalu Grusovi, řediteli Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha
Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55, IČO 60869861, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu
radě kraje k projednání.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Pozorovací věž v Ptačí oblasti Českobudějovické
rybníky“
Usnesení č. 150/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 113/RK/21 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Pozorovací věž v Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky“ konané v režimu veřejné
zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
zrušení výběrového řízení včetně odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě na veřejnou zakázku
„Pozorovací věž v Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit všechny potřebné úkony související se
zrušením výběrového řízení veřejné zakázky „Pozorovací věž v Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Expoziční a architektonické osvětlení včetně dopravy a
instalace pro hrad Strakonice“ (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení č. 151/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 151RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem Expoziční a architektonické osvětlení včetně dopravy a instalace pro hrad
Strakonice konané v režimu otevřeného nadlimitního řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
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II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení včetně odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě na veřejnou zakázku Expoziční
a architektonické osvětlení včetně dopravy a instalace pro hrad Strakonice na základě § 127 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť po uplynutí lhůty pro
podání nabídek není v zadávacím řízení žádný účastník zadávacího řízení;
III. ukládá
PhDr. Ivaně Říhové, ředitelce Muzea středního Pootaví Strakonice, IČO 00072150, zajistit všechny potřebné
úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky Expoziční a architektonické osvětlení
včetně dopravy a instalace pro hrad Strakonice.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy a přístavba budovy DpS Horní
Stropnice“
Usnesení č. 152/2021/RK-9
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. 1344/RK/20 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy a přístavba budovy DpS Horní Stropnice“ konané v režimu
otevřeného podlimitního řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Stavební úpravy a přístavba budovy DpS Horní Stropnice“:
název společnosti: MANE STAVEBNÍ s.r.o.
se sídlem: Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
IČO: 47239701
za cenu nejvýše přípustnou 64 982 105,00 Kč bez DPH, 74 840 585,00 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1022/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Stavební úpravy a přístavba budovy DpS
Horní Stropnice“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – 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. 153/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 176/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem Projektová dokumentace na projekt „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany
a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“ 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 Projektová dokumentace na projekt „Regenerace stanovišť
pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské
rybníky“:
název společnosti: VHS Consult + MV projekt – PD Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky
se sídlem: Žižkova 121, Suchdol nad Lužnicí 378 06
IČO: 06489249
za cenu nejvýše přípustnou 2 850 500,00 Kč bez DPH, 3 449 105,00 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1190/RK/20-1;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
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1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2019/2020
Usnesení č. 154/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2019/2020;
II. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na jednání zastupitelstva kraje.

K bodu: Podání žádostí do Národního dotačního programu 21 MZe – Centra odborné přípravy
Usnesení č. 155/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
podání žádostí vybraných středních škol zřizovaných Jihočeským krajem do Národního dotačního programu
21 – Centra odborné přípravy vyhlašovaného Ministerstvem zemědělství dle přílohy návrhu č. 181/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu rozvoje školství pro:
1. Střední odbornou školu veterinární, mechanizační a zahradnickou a Jazykovou školu s právem státní
jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice, IČO: 60075911 ve výši
1 666 000,- Kč,
2. Vyšší odbornou školu lesnickou a Střední lesnickou školu Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55,
397 01 Písek, IČO: 60869861 ve výši 1 666 000,- Kč,
3. Střední rybářskou školu a Vyšší odbornou školu vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480,
389 01 Vodňany, IČO: 60650770 ve výši 1 666 000,- Kč,
4. Vyšší odbornou školu a Střední zemědělskou školu, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, 390 02 Tábor,
IČO: 60064781 ve výši 1 666 000,- Kč,
5. Střední školu rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688, 379 01 Třeboň,
IČO: 00510912 ve výši 1 647 000,- Kč;
III. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu s částí
II. usnesení.
T: 18. 3. 2021

K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 156/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7, IČO 75050102,
ve výši 653 000 Kč, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č.167/RK/21.

K bodu: Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení
Usnesení č. 157/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. vyhlašuje
konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení dle návrhu č. 149/RK/21;
II. odvolává
ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem následovně:
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1. Mgr. Jana Urbana, ředitele Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Horní Planá, Sídliště Míru
40 k datu 31. 10. 2021,
2. Ing. Aleše Vondrku Ph.D., ředitele Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína, Třeboň,
Táboritská 688 k datu 31. 8. 2021,
3. Ing. Richarda Mlázovského, DiS., ředitele Základní umělecké školy, Sezimovo Ústí, Nerudova 648 k datu
31. 7. 2021;
III. bere na vědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Dětského domova, Mateřské školy, Základní školy a
Praktické školy, Písek, Šobrova 111 Mgr. Ladislava Klímy k datu 30. 6. 2021;
IV. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předat odvolání ředitelům škol a školských zařízení a předložit
radě kraje výsledná pořadí uchazečů konkursních řízení.

K bodu: Jmenování konkursní komise
Usnesení č. 158/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. jmenuje
předsedu a členy konkursních komisí v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb. (dále jen konkursní vyhláška)
dle důvodové zprávy návrhu č. 148/RK/21 pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele
1. Základní umělecká škola, Velešín, U Hřiště 527,
2. Základní škola, Kaplice, Omlenická 436;
II. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit radě kraje výsledná pořadí uchazečů konkursních řízení.

K bodu: Jmenování školské rady na nové funkční období
Usnesení č. 159/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
výsledky voleb do dvou třetin školské rady při Vyšší odborné škole sociální a Střední pedagogické škole,
Prachatice, Zahradní 249, IČO 00072818 zřizované Jihočeským krajem, 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. 162/RK/21;
II. jmenuje
RNDr. Janu Krejsovou, Bc. Helenu Kubátovou Turkovou a Mgr. Hanu Vlasákovou, DiS. členem školské rady
za zřizovatele při Vyšší odborné škole sociální a Střední pedagogické škole, Prachatice, Zahradní 249, IČO
00072818 zřizované Jihočeským krajem, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

K bodu: Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1.9.2021
Usnesení č. 160/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
posouzení a vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
k návrhům na změny v rejstříku škol a školských zařízení dle § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění;
II. souhlasí
1. se změnami údajů v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021 dle § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění,
na základě žádostí právnických osob vykonávajících činnost školy a školských zařízení, jejichž zřizovatelem
je Jihočeský kraj:
a) Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860, IČO 60061812
− zvýšení kapacity oboru 79-41-K/81 Gymnázium, 8 leté gymnázium, ze stávajících 240 na 246 žáků,
b) Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228
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− zápis nového místa vzdělávání u střední školy (Praktická škola) na adrese Nové město 228, 374 01
Trhové Sviny a současně
− zvýšení kapacity střední školy ze stávajících 10 na 20 žáků celkem
− zvýšení kapacity oboru 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá ze stávajících 10 na 20 žáků
− zvýšení kapacity oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá ze stávajících 10 na 20 žáků,
2. se zápisem nové střední školy do rejstříku škol a školských zařízení k 1.9.2021 dle § 147 odst. 1 písm. q)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění, jejímž zřizovatelem není kraj, s názvem:
Hudební gymnázium České Budějovice s.r.o., V. Talicha 1807/14, 370 05 České Budějovice 2
− zápis střední školy s kapacitou 72 žáků
− zápis oboru 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání, kapacita 72 žáků.

K bodu: Personální záležitosti školství - návrh přiznání odměny
Usnesení č. 161/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměnu k životnímu jubileu řediteli Základní umělecké školy, Blatná, J. P. Koubka 4, IČO 70834792
v souladu s § 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění a čl. 7 odst. 5
směrnice SM/5/RK, změna č. 12 „Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení
zřizovaných Jihočeským krajem“ dle důvodové zprávy návrhu č. 161/RK/21.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - personální změny v orgánech společnosti Jihočeské letiště České
Budějovice a.s.
Usnesení č. 162/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s.,
IČO 26093545, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto rozhodnutí:
I.
odvolává
členy dozorčí rady obchodní společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s., IČO 26093545
Mgr. Bc. Antonína Kráka, Karla Švece, Ing. Jiřího Fišera, Mgr. Karla Hájka, Ing. Oldřicha Hoďánka, Mgr.
Zdeňka Dvořáka, Mgr. Viktora Lavičku, Viléma Čekajleho, Ing. arch. Jana Kleina, Miroslava Pořádka,
Ing. Martina Staška, ke dni 18. 02. 2021;
II. volí
členy dozorčí rady obchodní společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s., IČO 26093545, navržené
zástupce kraje, kterými jsou:
Ing. Martin Stašek - předseda,
Bc. Irena Ravandi,
Ing. Oldřich Souček,
PhDr. Vladimír Hanáček Ph.D.,
Mgr. Ondřej Flaška,
Ing. Stanislav Kázecký, CSc.,
Ing. Mgr. Martin Doležal,
Mgr. Juraj Thoma,
Ing. Jiří Svoboda,
Ing. Martin Kákona, Ph.D.,
Jaroslav Havel,
s účinností ke dni 19. 02. 2021;
III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, informovat o schválených změnách v orgánech společnosti
Jihočeské letiště České Budějovice a. s. dotčené osoby, uvedené v částech I. a II. usnesení.
T: 28. 02. 2020

K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Chvaletín
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Usnesení č. 163/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Chvaletín, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 38 podle přílohy č. 1 návrhu č. 78/RK/21 s překročením
limitu ceny o +2,5 % a limitu výměry o +2,6 % 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. Laziště
Usnesení č. 164/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Laziště, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 359 podle přílohy č. 1 návrhu č.79/RK/21 s překročením
limitu ceny o +0,2 % ve prospěch a limitu výměry o -1,3 % v neprospěch 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: Uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s.
Usnesení č. 165/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako
povinným a společností EG.D, a.s., IČO 28085400, jako oprávněným na části pozemku pozemkové parc.
KN č. 1338 v rozsahu dle geometrického plánu č. 717-902/2020 v k. ú. Putim dle návrhu smlouvy
č. SVB/OHMS/041/21 v příloze č. 1 návrhu č. 165/RK/21,
2. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako
povinným a společností EG.D, a.s., IČO 28085400, jako oprávněným na části pozemku pozemkové parc.
KN č. 916/2 v rozsahu dle geometrického plánu č. 288-827/2020 v k. ú. Krč u Protivína dle návrhu smlouvy
č. SVB/OHMS/042/21 v příloze č. 4 návrhu č. 165/RK/21;
II. pověřuje
Bc. Petra Stehlíka, ředitele Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, kontrolou dodržování podmínek smluv o zřízení věcného břemene dle části I. usnesení.

K bodu: Věcné břemeno pro EG.D, a.s. v k. ú. Č. Budějovice 4 - přeložka VN
Usnesení č. 166/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zřízení věcného břemene - služebnosti na dobu neurčitou na částech pozemků parcel KN č. 1799/1
a č. 1817/9 v rozsahu cca 15 bm v k. ú. České Budějovice 4, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude
spočívat v právu uložení zemního kabelového vedení VN a HDPE trubky pro optický kabel a v právu
přístupu a příjezdu na tyto pozemky za účelem provozování, oprav a údržby předmětných zařízení,
ve prospěch společnosti EG.D, a.s., IČO 28085400, za jednorázovou úhradu 10 800 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/003/21 v příloze č. 4 návrhu č. 9/RK/21,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu č. 9/RK/21;
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,
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IČO 60075911, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle
části I. 2. usnesení.

K bodu: Krajská výběrová komise Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
Usnesení č. 167/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. odvolává
předsedu a členy Krajské výběrové komise Programu obnovy venkova Jihočeského kraje jmenované
usnesením č. 119/2017/RK-6 ze dne 2. 2. 2017 ve složení:
Pavel Hroch – předseda komise
Další členové: Zdeněk Bárta, Stanislav Houdek, Ing. Jana Hrazánková, Jiří Iral, Ing. Jan Koutný, Ing. Jan
Kubík, Václav Kučera, Ing. Karel Matějka, Ing. Andrea Nádravská, Ing. Miroslav Pavlík, Ing. Luboš Peterka,
Ing. Eva Povišerová, Ing. Jaromír Slíva, MBA, Ing. Josef Troup, Dana Wimmerová, Mgr. Jiří Zimola;
II. jmenuje
předsedu a členy Krajské výběrové komise Programu obnovy venkova Jihočeského kraje dle přílohy č. 1
návrhu č. 183/RK/21 v tomto složení:
Pavel Hroch – předseda komise
Další členové:
Stanislav Houdek, Ing. Jana Hrazánková, Jiří Iral, Ing. Jan Koutný, Mgr. Bc. Antonín Krák, Václav Kučera,
Ing. Karel Matějka, Mgr. Filip Mencl, Ing. Luboš Peterka, Ing. Eva Povišerová, Pavel Souhrada, Ing. Hana
Šťastná, Ing. Josef Troup, Mgr. Zdeněk Turek;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci částí I.
a II. usnesení.
T: 15. 3. 2021

K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám“
Usnesení č. 168/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí,
1. žádost Jaroslava Tomšovice o změnu zdroje tepla v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, dle přílohy
č. 1 k návrhu č. 147/RK/21,
2. žádost Václava Marka o změnu příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, dle přílohy
č. 1 k návrhu č. 147/RK/21;
II. schvaluje
1. Jaroslavu Tomšovicovi, 387 11 Katovice, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, z tepelného čerpadla na kotel na tuhá paliva – výhradně
biomasa – ruční přikládání a poskytnutí dotace v maximální výši 107 500,- Kč,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/7432/2020 ze dne
7. 10. 2020 dle přílohy č. 2 k návrhu č. 147/RK/21, kterým se mění nový zdroj tepla z tepelného čerpadla na
kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání a snižuje se dotace na maximální výši
107 500,- Kč,
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/7571/2020, uzavřené
dne 17. 9. 2020 s Václavem Markem, 389 01 Vodňany, kterým se mění příjemce dotace z Václava Marka,
389 01 Vodňany na Blanku Markovou, 252 31 Všenory z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti
na základě darovací smlouvy dle přílohy č. 3 k návrhu č. 147/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 4. 2021
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K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení č. 169/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. žádost Josefa Škopka 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. 157/RK/21,
2. žádost Jarmily Ouškové o změnu čísla bankovního spojení 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 III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1
k návrhu č. 157/RK/21;
II. schvaluje
1. Josefu Škopkovi, 387 01 Volyně, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 8. 2021,
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/5068/2020 ze dne 6. 4. 2020 ve znění dodatku č. 1
SDO/OEZI/5068/2020/D č. 1 ze dne 8. 10. 2020 dle přílohy č. 2 k návrhu č. 157/RK/21, kterým je prodloužen
termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 8. 2021,
3. 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/5990/2020 uzavřené dne 14. 5. 2020 s Jarmilou
Ouškovou, 378 21 Kardašova Řečice, kterým se mění číslo bankovního spojení příjemce dotace v uzavřené
smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 157/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 4. 2021

K bodu: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na výměnu kotle
na pevná paliva ATMOS C30S
Usnesení č. 170/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí,
žádost Jaroslavy Lhotové o změnu příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu Jihočeského kraje na výměnu kotle na pevná paliva ATMOS C30S, dle přílohy č. 1 k návrhu
č. 188/RK/21;
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na výměnu
kotle na pevná paliva ATMOS C30S, č. smlouvy SDO/OEZI/20/2019, uzavřené dne 7. 2. 2019 s Jaroslavou
Lhotovou, 386 01 Kuřimany, kterým se mění příjemce dotace z Jaroslavy Lhotové 386 01 Kuřimany na
Václava Lhotu, 386 01 Kuřimany z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě darovací
smlouvy dle přílohy č. 2 k návrhu č. 188/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 4. 2021

K bodu: Individuální dotace - Milevský relikviář
Usnesení č. 171/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace na projekt dle přílohy č. 1. návrhu č. 136/RK/21;
II. schvaluje
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1. poskytnutí dotace ve výší 90 000 Kč pro Královskou kanonii premonstrátů na Strahově, Strahovské
nádvoří 132/1, 11800 Praha 1, IČO 0415090 na projekt „Milevský relikviář – první etapa konzervace“;
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy podle přílohy č. 2 návrhu č. 136/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřební k realizaci části
II. usnesení.
T. 31. 12. 2021

K bodu: Rozpočtové změny 3/21
Usnesení č. 172/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
schválení rozpočtového opatření č. 2/H hejtmanem kraje;
II. schvaluje
rozpočtová opatření č. 66/R – 75/R;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 66/R –
75/R.

K bodu: Zpráva o kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje za II. pololetí 2020
Usnesení č. 173/2021/RK-9
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje za II. pololetí 2020 uvedenou v příloze návrhu
č. 177/RK/21.

MUDr. Martin Kuba
Hejtman Jihočeského kraje

……………………………….
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