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 8. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 28. 1. 2021
Program:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 31/2021/RK-8
2. Realizace a provoz velkokapacitních očkovacích center v Jihočeském kraji
Usnesení 32/2021/RK-8
3. Návrh volby přísedící krajského soudu
Usnesení 33/2021/RK-8
4. Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Český Krumlov, a.s.
Usnesení 34/2021/RK-8
5. Rozhodnutí jediného akcionáře - Čtvrtá změna postupu financování akce „Restrukturalizace a
rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“
Usnesení 35/2021/RK-8
6. Plány reprodukce majetku a odpisové plány na rok 2021 příspěvkových organizací Jihočeského kraje v
oblasti zdravotnictví
Usnesení 36/2021/RK-8
7. Hodnotící komise pro 1. vlnu dotačních programů Jihočeského kraje v roce 2021
Usnesení 37/2021/RK-8
8. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro
rok 2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 38/2021/RK-8
9. Dotační program Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 39/2021/RK-8
10. Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 40/2021/RK-8
11. Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy malých vodních nádrží, 1. výzva pro rok
2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 41/2021/RK-8
12. Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok
2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 42/2021/RK-8
13. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro
rok 2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 43/2021/RK-8
14. Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení 44/2021/RK-8
15. Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 45/2021/RK-8
16. Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení 46/2021/RK-8
17. Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok 2021 vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 47/2021/RK-8
18. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1.
výzva pro rok 2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 48/2021/RK-8
19. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
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Usnesení 49/2021/RK-8
20. Individuální dotace pro pověřené knihovny regionálními funkcemi v Jihočeském kraji
Usnesení 50/2021/RK-8
21. Dar za výjimečný archeologický nález depotu 87 bronzových artefaktů ze starší doby bronzové z k. ú.
Zlatá Koruna (okr. Český Krumlov)
Usnesení 51/2021/RK-8
22. Plány pořízení investic příspěvkových organizací v oblasti kultury na rok 2021
Usnesení 52/2021/RK-8
23. Odpisové plány příspěvkových organizací v oblasti kultury na rok 2021
Usnesení 53/2021/RK-8
24. Komise pro Cenu hejtmana za zachování a rozvoj tradiční lidové kultury a pro Seznam nemateriálních
statků tradiční lidové kultury
Usnesení 54/2021/RK-8
25. Návrh investičního a odpisového plánu na rok 2021 Jihočeské centrály cestovního ruchu
Usnesení 55/2021/RK-8
26. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2021 - 1.
část
Usnesení 56/2021/RK-8
27. Schválení Dodatku č. 1 partnerských smluv a Partnerských smluv II na příjem podílu kofinancování z
MŽP v rámci projektu „Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia
Region and the territory of South Slovakia“ (LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK SOUTH LIFE)
Usnesení 57/2021/RK-8
28. Rozhodnutí jediného akcionáře-návrh smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady
Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s.
Usnesení 58/2021/RK-8
29. Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na
spolufinancování části veřejných zdrojů u projektu „Rekonstrukce oranžerie na wellness a pivní lázně
(koupele)“ realizovaného v rámci ROP NUTS II Jihozápad (2. etapa)
Usnesení 59/2021/RK-8
30. Stanoviska k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb – II. pololetí 2020
Usnesení 60/2021/RK-8
31. Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v
JčK pro rok 2021
Usnesení 61/2021/RK-8
32. Žádost do dotačního programu Ministerstva vnitra ČR - Program prevence kriminality na místní úrovni
2021, projekt Jihočeského kraje
Usnesení 62/2021/RK-8
33. Prodloužení platnosti Koncepce oddělení prevence a humanitních činností na období 2018 – 2020 do
roku 2021
Usnesení 63/2021/RK-8
34. Poskytnutí příspěvku na provoz registrovaného dětského domova - Kraj Vysočina
Usnesení 64/2021/RK-8
35. Plány pořízení investic a oprav zřizovaných organizací v sociální oblasti na rok 2021
Usnesení 65/2021/RK-8
36. Odpisové plány zřizovaných organizací v sociální oblasti na rok 2021
Usnesení 66/2021/RK-8
37. Souhlas s přijetím dědictví
Usnesení 67/2021/RK-8
38. Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení 68/2021/RK-8
39. Poskytnutí individuální dotace obci Nová Ves
Usnesení 69/2021/RK-8
40. SFDI 2021 – financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, žádost o převod nevyčerpaných
finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2020 do roku 2021
Usnesení 70/2021/RK-8
41. „Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, úprava odvodnění, přeložky IS“ - prodloužení termínu,
vícepráce - dodatek č. 1
Usnesení 71/2021/RK-8
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42. „Rekonstrukce koncertního sálu“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1 (Jihočeská
filharmonie)
Usnesení 72/2021/RK-8
43. „Středisko SÚS JčK Volary“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 73/2021/RK-8
44. „Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík“ – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení 74/2021/RK-8
45. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 173-005 za Rojicemi“
Usnesení 75/2021/RK-8
46. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 145-016 přes Jáchymovský potok – Stachy“
Usnesení 76/2021/RK-8
47. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Přeložka II/128 Číměř“
Usnesení 77/2021/RK-8
48. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“
Usnesení 78/2021/RK-8
49. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/1567 Ločenice“
Usnesení 79/2021/RK-8
50. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/10577 Adamov“
Usnesení 80/2021/RK-8
51. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce průtahu III/1211 Sedlice“
Usnesení 81/2021/RK-8
52. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka 5 ks dálkově ovládaných svahových sekaček“
Usnesení 82/2021/RK-8
53. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Projektová dokumentace Sportovní hala Gymnázia Strakonice“
Usnesení 83/2021/RK-8
54. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Pozorovací věž v Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky“
Přerušeno
55. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci
přeshraniční spolupráce při poskytování PNP II“
Usnesení 84/2021/RK-8
56. Zmocnění hejtmana kraje v souladu se zákonem o krajích
Usnesení 85/2021/RK-8
57. Žádost o poskytnutí individuální dotace Nadačního fondu jihočeských olympioniků
Usnesení 86/2021/RK-8
58. Odpisové plány škol a školských zařízení na rok 2021
Usnesení 87/2021/RK-8
59. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení 88/2021/RK-8
60. Plán činnosti Sportovní komise Rady Jihočeského kraje pro rok 2021
Usnesení 89/2021/RK-8
61. Záměr směny částí pozemků v k. ú. Písek
Usnesení 90/2021/RK-8
62. Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Radimovice u Tábora
Usnesení 91/2021/RK-8
63. Změna usnesení č. 44/2020/ZK-26 - prodej části pozemku v k. ú. Měšice u Tábora
Usnesení 92/2021/RK-8
64. Prodej části pozemku parcely KN č. 573 a zřízení věcných břemen v k. ú. Vimperk
Usnesení 93/2021/RK-8
65. Prodej učňovského areálu v k. ú. Dačice
Usnesení 94/2021/RK-8
66. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Písek od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Usnesení 95/2021/RK-8
67. Uzavření smíru před okresním soudem
Usnesení 96/2021/RK-8
68. Věcné břemeno pro EG.D, a.s. v k. ú. Vodňany
Usnesení 97/2021/RK-8
69. Věcné břemeno pro město Jindřichův Hradec a záměr darování části pozemku městu Jindřichův Hradec
Usnesení 98/2021/RK-8
70. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/001/21 v k. ú. Strakonice - CETIN a.s.
Usnesení 99/2021/RK-8
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71. Dodatek č. 1 k budoucí kupní smlouvě na koupi pozemků v k. ú. České Budějovice 4
Usnesení 100/2021/RK-8
72. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání s firmou Office Food s.r.o.
Usnesení 101/2021/RK-8
73. Výběrové řízení pro obsazení místa ředitele Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení 102/2021/RK-8
74. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení záměru
Usnesení 103/2021/RK-8
75. Přijetí daru místní komunikace v obci Dolní Lhota od Města Stráž nad Nežárkou
Usnesení 104/2021/RK-8
76. Budoucí prodej pozemků v k. ú. Dolní Dvořiště
Usnesení 105/2021/RK-8
77. Prodej pozemku v k. ú. Pacelice - ukončení záměru
Usnesení 106/2021/RK-8
78. Prodej pozemku v k. ú. Lnáře - ukončení záměru
Usnesení 107/2021/RK-8
79. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Ostrovec - ukončení záměru
Usnesení 108/2021/RK-8
80. Směna pozemků v k. ú. Planá nad Lužnicí - ukončení záměru
Usnesení 109/2021/RK-8
81. Směna pozemků v k. ú. Měšice u Tábora - ukončení záměru
Usnesení 110/2021/RK-8
82. IDS Jindřichův Hradec v období od 1. 1. 2021
Usnesení 111/2021/RK-8
83. Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, a.s.
Usnesení 112/2021/RK-8
84. Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady
finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi
Středočeským a Jihočeským krajem – objednávka Jihočeského kraje
Usnesení 113/2021/RK-8
85. Veřejnoprávní smlouva o spolupráci a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném
zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Plzeňským krajem – objednávka Jihočeského kraje
Usnesení 114/2021/RK-8
86. Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady
finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou mezi Jihočeským a
Středočeským krajem – objednávka Jihočeského kraje
Usnesení 115/2021/RK-8
87. Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území Jihočeského kraje pro roky
2021 až 2028 s dopravcem Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.
Usnesení 116/2021/RK-8
88. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k
zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy na tratích 228 a 229 s dopravcem
Jindřichohradecké místní dráhy a.s.
Usnesení 117/2021/RK-8
89. Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Jihočeským krajem
a Krajem Vysočina
Usnesení 118/2021/RK-8
90. Dodatek č. 9 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k
zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“ s
dopravcem GW Train Regio a.s.
Usnesení 119/2021/RK-8
91. Zálohy autobusovým dopravcům na období 1. 1. 2021 - 11. 12. 2021
Usnesení 120/2021/RK-8
92. Harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2020
Usnesení 121/2021/RK-8
93. Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2020
Usnesení 122/2021/RK-8
94. Rozpočtové změny 1/21
Usnesení 123/2021/RK-8
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95. Smlouva o pracovnělékařských službách
Usnesení 124/2021/RK-8
96. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 11. 2. 2021
Usnesení 125/2021/RK-8

*****
K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 31/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 18. 1. 2021.

K bodu: Realizace a provoz velkokapacitních očkovacích center v Jihočeském kraji
Usnesení č. 32/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zřízení velkokapacitních očkovacích center v Jihočeském kraj, jejich realizaci a zajištění provozu;
II. schvaluje
1. uzavření nájemní smlouvy ke zřízení Očkovacího centra v Českých Budějovicích, v areálu Výstaviště
České Budějovice, pavilon T1, Husova 523/30 370 05 České Budějovice s Výstavištěm České Budějovice,
a.s. Husova 523/30, 370 05 České Budějovice, IČO 60827475, DIČ CZ60827475;
2. uzavření nájemní smlouvy k provozování Očkovacího centra v Jindřichově Hradci, Jarošovská 1117/II,
370 01 Jindřichův Hradec s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Fakultou managementu, se sídlem nám.
Winstona Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 - Žižkov, IČO 61384399, DIČ CZ61384399, pracoviště Fakulta
managementu, Jarošovská 1117/II, 370 01 Jindřichův Hradec;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit uzavření nájemních smluv dle části
II. usnesení.

K bodu: Návrh volby přísedící krajského soudu
Usnesení č. 33/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
návrh člena zastupitelstva kraje na zvolení JUDr. Věry Pavláskové do funkce přísedící Krajského soudu
Zastupitelstvem Jihočeského kraje a předložení tohoto návrhu zastupitelstvu kraje k projednání dne 11. 2.
2021.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení č. 34/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
IČO 26095149, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. bere na vědomí
rezignaci MUDr. Jindřicha Floriána na funkci předsedy představenstva obchodní společnosti Nemocnice
Český Krumlov, a.s., doručenou dne 18. 1. 2021;
II. odvolává
MUDr. Jindřicha Floriána z funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a.s., ke dni 28. 1. 2021.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Čtvrtá změna postupu financování akce „Restrukturalizace a
rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“
Usnesení č. 35/2021/RK-8
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
informace o realizaci projektu „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České
Budějovice, a.s.“;
II. souhlasí
se čtvrtou změnou postupu financování akce „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice
České Budějovice, a.s.“ dle přílohy návrhu č. 124/RK/21.

K bodu: Plány reprodukce majetku a odpisové plány na rok 2021 příspěvkových organizací Jihočeského
kraje v oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 36/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
plány reprodukce majetku na rok 2021 a odpisové plány na rok 2021 příspěvkových organizací Jihočeského
kraje v oblasti zdravotnictví: Psychiatrické léčebny Lnáře, IČO 00668168, a Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje, IČO 48199931, dle přílohy č. 1 – 4 návrhu č. 111/RK/21.

K bodu: Hodnotící komise pro 1. vlnu dotačních programů Jihočeského kraje v roce 2021
Usnesení č. 37/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. jmenuje
hodnotící komise pro výběr projektů z dotačních programů Jihočeského kraje v roce 2021 ve složení:
Dotační program Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Mgr., Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Ing. Jaroslava Martanová, členka zastupitelstva kraje
Ing. Monika Wögebauerová, oddělení vodního hospodářství
Ing. Karolína Zámišová, oddělení vodního hospodářství
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk
náhradní členové
Ing. Hana Šťastná, členka zastupitelstva kraje
Ing. Jan Bauer, člen zastupitelstva kraje
Ing. Jiří Fišer, člen rady kraje
Ing. Petr Holický, člen zastupitelstva kraje
Ing. Hana Zahradníková, vedoucí oddělení vodního hospodářství
Ing. Helena Rybková, oddělení vodního hospodářství
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk
Dotační program Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Ing. Olga Bastlová, členka rady kraje
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MUDr. Lukáš Mareš, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Renata Zumrová, oddělení kontroly a financování
Ing. Jana Holická, vedoucí oddělení kontroly a financování
Ing. Monika Rems Roidlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk
náhradní členové
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA, člen zastupitelstva kraje
MUDr. Michal Přibáň, člen zastupitelstva kraje
MUDr. Michal Turek, MBA, člen zastupitelstva kraje
Bc. Jan Novák, člen zastupitelstva kraje
Ing. Vendula Procházková, vedoucí oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Mgr. Marek Nerud, vedoucí oddělení prevence a humanitárních činností
Lucie Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Ing. Jitka Černá, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Dotační program Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Ing. Olga Bastlová, členka rady kraje
Bc. Jan Novák, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Veronika Švehlová Bullová, oddělení prevence a humanitních činností
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk
Ing. Monika Rems Roidlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
náhradní členové
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA, člen zastupitelstva kraje
MUDr. Michal Přibáň, člen zastupitelstva kraje
MUDr. Michal Turek, MBA, člen zastupitelstva kraje
MUDr. Lukáš Mareš, člen zastupitelstva kraje
Ing. Vendula Procházková, vedoucí oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Mgr. Marek Nerud, vedoucí oddělení prevence a humanitárních činností
Lucie Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Dotační program Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
MUDr. Lukáš Mareš, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Marek Nerud, vedoucí oddělení prevence a humanitárních činností
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk
Jana Janků, oddělení administrace dotačních programů Jčk
náhradní členové
Ing. Olga Bastlová, členka rady kraje
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA, člen zastupitelstva kraje
MUDr. Michal Přibáň, člen zastupitelstva kraje
Bc. Jan Novák, člen zastupitelstva kraje
Ing. Vendula Procházková, vedoucí oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Mgr. Veronika Švehlová Bulová, oddělení prevence a humanitárních činností
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Lucie Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Dotační program Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
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MUDr. Lukáš Mareš, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Ivana Turková, oddělení zdravotní péče
Petra Šírková, oddělení zdravotní péče
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk
Mgr. Blanka Leitgebová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
náhradní členové
Ing. Olga Bastlová, členka rady kraje
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA, člen zastupitelstva kraje
MUDr. Michal Přibáň, člen zastupitelstva kraje
Bc. Jan Novák, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Petr Studenovský, vedoucí odboru zdravotnictví
Ing. Milan Rybák, vedoucí oddělení zdravotní péče
Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Dotační program Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního
soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, podpora pěstounství)
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Bc. Jan Novák, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Eva Novotná, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk
Mgr. Blanka Leitgebová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
náhradní členy
Ing. Olga Bastlová, členka rady kraje
MUDr. Michal Přibáň, člen zastupitelstva kraje
MUDr. Michal Turek, MBA, člen zastupitelstva kraje
MUDr. Lukáš Mareš, člen zastupitelstva kraje
Ing. Vendula Procházková, oddělení projektů a plánování sociálních služeb
Mgr. Lucie Šustová, DiS., oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Dotační program Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území Jihočeského kraje mimo území
základní sítě pohotovostních služeb
MUDr. Martin Kuba, hejtman
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana
MUDr. Michal Turek, MBA, člen zastupitelstva kraje
MUDr. Lukáš Mareš, člen zastupitelstva kraje
Petra Šírková, oddělení zdravotní péče
Mgr. Ivana Turková, oddělení zdravotní péče
Bc. Miroslava Sobotovičová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk
náhradní členové
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA, člen zastupitelstva kraje
MUDr. Michal Přibáň, člen zastupitelstva kraje
MUDr. Michal Turek, MBA, člen zastupitelstva kraje
Bc. Jan Novák, člen zastupitelstva kraje
Ing. Milan Rybák, oddělení zdravotní péče
Bc. Marcela Maťhová, oddělení zdravotní péče
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk
Mgr. Blanka Leitgebová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
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Ing. Olga Bastlová, členka rady kraje
Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, členka zastupitelstva kraje
Mgr. Ing. Jiří Hořánek, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Martin Sláma, vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Bc. Eva Lachoutová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk
náhradní členové
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Mgr. Šimon Heller, člen zastupitelstva kraje
Ing. František Konečný, Ph.D., člen zastupitelstva kraje
Veronika Vlasáková, referentka oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Mgr. Marcela Soukupová, referentka oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Dotační program Podpora sportu
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, předseda sportovní komise
Ing. Jiří Fencl, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Martin Sláma, vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Veronika Nováková, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk
Lucie Müllerová (OP 3–6), oddělení administrace dotačních programů Jčk
Ing. Jitka Černá (OP 1–2), oddělení administrace dotačních programů Jčk
náhradní členové
Ing. Jan Bauer, člen zastupitelstva kraje
Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, členka zastupitelstva kraje
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Ing. Petr Holický, člen zastupitelstva kraje
Bc. Eva Lachoutová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Mgr. Marcela Soukupová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Jiřina Formánková, Dis., oddělení administrace dotačních programů Jčk
Dotační program Podpora kultury
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
PaedDr. Jan Váňa, člen zastupitelstva kraje
Ing. arch. Veronika Kovářová, členka zastupitelstva kraje
Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče
PhDr. Monika Zárybnická (OP 1), oddělení kultury a zřizovaných organizací
Alena Janků (OP 2), oddělení kultury a zřizovaných organizací
Ing. Bc. Jitka Šálená (OP 1), oddělení administrace dotačních programů Jčk
Eva Kordíková (OP 2), oddělení administrace dotačních programů Jčk
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk
náhradní členové
Ing. Olga Bastlová, členka rady kraje
Ing. Jiří Fišer, člen rady kraje
Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje
Bc. Jan Novák, člen zastupitelstva kraje
Mgr. František Chrastina, vedoucí oddělení kultury a zřizovaných organizací
Alena Janků (OP 1), oddělení kultury a zřizovaných organizací
PhDr. Monika Zárybnická (OP 2), oddělení kultury a zřizovaných organizací
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk
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Dotační program Podpora muzeí a galerií
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, členka zastupitelstva kraje
Ludmila Pánková, členka zastupitelstva kraje
Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče
PhDr. Monika Zárybnická, oddělení kultury a zřizovaných organizací
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk
náhradní členové
Ing. Olga Bastlová, členka rady kraje
Ing. Jiří Fišer, člen rady kraje
Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje
Bc. Jan Novák, člen zastupitelstva kraje
Mgr. František Chrastina, vedoucí oddělení kultury a zřizovaných organizací
Bc. Lenka Věrná, oddělení kultury a zřizovaných organizací
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Mgr. Blanka Leitgebová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Dotační program Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
MUDr. Lukáš Mareš, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Peter Studenovský, vedoucí odboru zdravotnictví
Mgr. Ivana Turková, oddělení zdravotní péče
Bc. Miroslava Sobotovičová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk
náhradní členové
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
MUDr. Michal Přibáň, člen zastupitelstva kraje
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA, člen zastupitelstva kraje
Bc. Jan Novák, člen zastupitelstva kraje
Ing. Milan Rybák, oddělení zdravotní péče
Petra Šírková, oddělení zdravotní péče
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Dotační program Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, předseda sportovní komise
Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, členka zastupitelstva kraje
Ing. Jiří Fencl, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Martin Sláma, vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Bc. Eva Lachoutová, referentka oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk
náhradní členové
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Ing. Olga Bastlová, členka rady kraje
Ing. Jan Bauer, člen zastupitelstva kraje
Ing. Petr Holický, člen zastupitelstva kraje
Veronika Vlasáková, referentka oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Mgr. Marcela Soukupová, referentka oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
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Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Dotační program Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, členka zastupitelstva kraje
Ing. arch. Veronika Kovářová, členka zastupitelstva kraje
Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče
Alena Janků, oddělení kultury a zřizovaných organizací
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk
náhradní členové
PaedDr. Jan Váňa, člen zastupitelstva kraje
Ing. Jan Krob, člen zastupitelstva kraje
Ing. Štěpán Pavlík, člen zastupitelstva kraje
Bc. Jan Novák, člen zastupitelstva kraje
Mgr. František Chrastina, vedoucí oddělení kultury a zřizovaných organizací
PhDr. Monika Zárybnická, oddělení kultury a zřizovaných organizací
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk
Dotační program Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
PaedDr. Jan Váňa, člen zastupitelstva kraje
Ing. Jaroslava Martanová, členka zastupitelstva kraje
Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Mgr. Milena Skřičilová, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Bc. Miroslava Sobotovičová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk
náhradní členové
Ing. Jan Bauer, člen zastupitelstva kraje
Ing. Jiří Fišer, člen rady kraje
Ing. Olga Bastlová, členka rady kraje
Ludmila Pánková, členka zastupitelstva kraje
Ing. Eva Povišerová, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Ing. Zuzana Lerchová, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk
Eva Kordíková, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Dotační program Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
PaedDr. Jan Váňa, člen zastupitelstva kraje
Bc. Jiří Švec, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Petr Soukup, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Jiří Holub, oddělení krizového řízení
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk
s hlasem poradním plk. Ing. Martin Sviták, zástupce HZS Jčk
náhradní členy
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
Ing. Miroslav Joch, MBA, člen rady kraje
Ing. Hana Šťastná, členka zastupitelstva kraje
Ing. Jaroslava Martanová, členka zastupitelstva kraje
Bc. Tomáš Rjabec, oddělení krizového řízení
Vladimír Medvedz, oddělení krizového řízení
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Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk
s hlasem poradním mjr. Ing. Jiří Chmel, zástupce HZS Jčk
Dotační program Rozvoj venkova a krajiny
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
Ing. Hana Šťastná, členka zastupitelstva kraje
Ing. Jaroslava Martanová, členka zastupitelstva kraje
Ing. Libuše Jozková (OP 1A), oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000
Ing. Josef Klement (OP 2), oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Ing. Ludmila Kuthanová (OP 3AB), oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Bc. Jan Němec (OP 1B), oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk
Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk
náhradní členové
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje
PaedDr. Jan Váňa, člen zastupitelstva kraje
Ing. Jan Bauer, člen zastupitelstva kraje
Ludmila Pánková, členka zastupitelstva kraje
Ing. Antonín Košnář (OP 2), oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Bc. Michal Mráz (OP 3AB), oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Ing. Václav Zumr (OP 1B), oddělení lesního hospodářství a zemědělství
Ing. Petra Doktorová (OP 1A), oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Dotační program Kulturní dědictví
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
Ing. Petr Holický, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče
Mgr. Jaroslava Vítovcová, vedoucí oddělení památkové péče
Eva Kordíková (OP 1, 2, 4, 6), oddělení administrace dotačních programů Jčk
Mgr. Klára Hlachová Korostenská (OP 3, 5), oddělení administrace dotačních programů Jčk
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk
náhradní členové
Ing. Olga Bastlová, členka rady kraje
Ing. Jiří Fišer, člen rady kraje
Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje
Ing. Jaroslava Martanová, členka zastupitelstva kraje
Mgr. František Chrastina, vedoucí oddělení kultury a zřizovaných organizací
Mgr. Ivan Náprstek, oddělení památkové péče
Jiřina Formánková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I.
usnesení.
T: 31. 12. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva
pro rok 2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 38/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
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Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1.
výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu. č. 14/RK/21;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok
2021, s termínem zveřejnění výzvy dne 29. 1. 2021, s termínem zahájení podávání žádosti dne 1. 3. 2021
a s termínem ukončení podávání žádostí dne 12. 3. 2021 do 12:00 hodin, s alokací ve výši 6 000 000 Kč;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmana,
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana,
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, členka zastupitelstva kraje, předsedkyně výboru pro výchovu,
vzdělání a zaměstnanost,
Ing. František Konečný, Ph.D., člen zastupitelstva kraje,
Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Mgr. Milena Skřičilová, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Bc. Miroslava Sobotovičová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy:
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Linda Hetešová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Petr Holický, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Mgr. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Eva Povišerová Dis, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Ing. Vojtěch Novák, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit orgánům kraje k projednání návrh seznamu hodnotící komisi
doporučených projektů.
T: 30. 6. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 39/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 4/RK/21;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021, s alokací 5 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 1. 2021,
s termínem zahájení podávání žádostí 1. 3. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 12. 3. 2021 do
12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
PaedDr. Jan Váňa, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Mgr. Ing. Jiří Hořánek, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Petr Soukup, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Jiří Holub, oddělení krizového řízení
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
plk. Ing. Martin Sviták, zástupce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje – s hlasem poradním
náhradní členy
Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje
Petr Eliáš, člen zastupitelstva kraje
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Ing. Miroslav Joch, člen rady kraje
Ing. Petr Holický, člen zastupitelstva kraje
Bc. Tomáš Rjabec, oddělení krizového řízení
Vladimír Medvedz, oddělení krizového řízení
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jčk
Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk
mjr. Ing. Jiří Chmel, zástupce Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje – s hlasem poradním;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 40/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 6/RK/21;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2021, s alokací 2 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 1. 2021, s termínem
zahájení podávání žádostí 1. 3. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 30. 6. 2021 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana,
Pavel Hroch, náměstek hejtmana,
RNDr. Jan Zahradník, člen zastupitelstva kraje,
MUDr. Lukáš Mareš, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Věra Třísková, vedoucí oddělení územního plánování,
Ing. Michaela Nováková, oddělení územního plánování,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy:
Ing. Miroslav Joch, MBA, člen rady kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen rady kraje,
Mgr. Šimon Heller, člen zastupitelstva kraje,
Ing. arch. Veronika Kovářová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Helena Stejskalová Čejková, oddělení územního plánování,
Ing. arch. Ludmila Šnejdová, oddělení územního plánování,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy malých vodních nádrží, 1. výzva
pro rok 2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 41/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy malých vodních nádrží,
1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 7/RK/21;
II. vyhlašuje
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Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy malých vodních nádrží, 1. výzva pro rok
2021, s termínem zveřejnění výzvy 29. 1. 2021, s termínem zahájení podávání žádostí 1. 3. 2021
a s termínem ukončení podávání žádostí 12. 3. 2021 do 12:00 hodin, s alokací 7 000 000 Kč;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana,
Pavel Hroch, náměstek hejtmana,
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana,
Ing. Jaroslava Martanová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Hana Zahradníková, vedoucí oddělení vodního hospodářství,
Ing. Monika Wögebauerová, oddělení vodního hospodářství,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy:
Ing. Hana Šťastná, členka zastupitelstva kraje a předsedkyně Výboru pro venkov, zemědělství a životní
prostředí zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Bauer, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Fischer, člen rady kraje,
Ing. Petr Holický, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Helena Rybková, oddělení vodního hospodářství,
Ing. Karolína Zámišová, oddělení vodního hospodářství,
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva
pro rok 2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 42/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací,
1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 8/RK/21;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok
2021, s alokací 33 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 1. 2021, s termínem zahájení podávání
žádostí 1. 3. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 13. 3. 2021 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
Bc. Jiří Švec, člen zastupitelstva kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmana,
Mgr. Bc. Antonín Krák, člen rady kraje,
JUDr. Ing. Tomáš Bouzek, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Andrea Tetourová, vedoucí oddělení dopravy a SH,
Ing. Jan Vácha, odbor dopravy a SH,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy:
Ing. František Konečný, Ph.D., člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen rady kraje,
Ing. Miroslav Joch, MBA, člen rady kraje,
Ing. arch Petra Trambová, členka zastupitelstva kraje,
Bc. Milan Veleba, oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě,
Ing. Radomír Kučera, oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě,
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Lucie Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Bc. Miroslava Sobotovičová, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje návrh seznamu hodnotící komisí
doporučených projektů k projednání.
T: 31. 5. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 43/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu 12/RK/21;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro
rok 2021, s alokací 2 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 1. 2021, s termínem zahájení podávání
žádostí 1. 3. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 12. 3. 2021 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
Hodnotící komisi ve složení:
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana,
Bc. Jan Hošek, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje,
Bc. Jiří Švec, člen zastupitelstva kraje,
Petr Šedivý, oddělení silniční dopravy,
Ivana Havlíková, oddělení silniční dopravy,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Jana Janků, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Náhradní členy:
Mgr. Ivana Stráská, členka zastupitelstva kraje,
Mgr. Lucie Korytářová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Štěpán Pavlík, člen zastupitelstva kraje,
JUDr. Josef Knot, MBA, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství,
Ing. Pavel Šmucr, vedoucí oddělení silniční dopravy,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Lucie Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh seznamu hodnotících komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 5. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení č. 44/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2021, dle
přílohy č. 1 návrhu č. 13/RK/21;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2021, s alokací 7 000 000
Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 1. 2021, s termínem zahájení podávání žádostí 1. 3. 2021 a s termínem
ukončení podávání žádostí 12. 3. 2021 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
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Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana,
Pavel Hroch, náměstek hejtmana,
Ing. Jiří Fišer, člen rady kraje,
Bc. Jiří Roubíček, člen zastupitelstva kraje,
Petr Soukup, vedoucí odboru kancelář hejtmana,
Ing. Markéta Chromá, oddělení marketingu a cestovního ruchu,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Jana Janků, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
náhradní členy:
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana,
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana,
Mgr. Ivana Stráská, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Petr Holický, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Jiří Gruntorád, vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu,
Magdaléna Jiříková, oddělení marketingu a cestovního ruchu,
Lucie Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh seznamu hodnotící komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 30. 6. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení, hodnotící
komise
Usnesení č. 45/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2021 dle přílohy č. 1
návrhu č. 22/RK/21;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2021, s alokací 5 000 000 Kč,
s termínem zveřejnění výzvy 29. 1. 2021, s termínem zahájení podávání žádostí 1. 3. 2021 a s termínem
ukončení podávání žádostí 12. 3. 2021 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana,
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana,
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana,
Mgr. Lucie Korytářová, členka zastupitelstva kraje, členka výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
Ludmila Tomanová, oddělení školství, předškolní vzdělávání,
Mgr. Marcela Dominová, oddělení školství, základní vzdělávání,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Ing. Monika Rems Roidlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy:
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, členka zastupitelstva kraje, předsedkyně výrobu pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost,
Pavel Hroch, náměstek hejtmana,
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana,
Mgr. Júsuf Traore, Dis., člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
Jana Palmová, oddělení školství, základní vzdělávání,
Lucie Reitingerová, oddělení školství, dotační politika kraje, střední vzdělávání,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Jiřina Formánková, DiS, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
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T: 30. 6. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení,
hodnotící komise
Usnesení č. 46/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji, 1. výzva pro
rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č.39/RK/21;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2021,
s alokací 500 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 1. 2021, s termínem zahájení podávání žádostí
1. 3. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 12. 3. 2021 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
MUDr. Martin Kuba, hejtman kraje,
Ing. František Konečný, Ph.D., člen zastupitelstva kraje,
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana,
MUDr. Lukáš Mareš, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Ivana Turková, oddělení zdravotní péče,
Mgr. Petr Studenovský, vedoucí odboru zdravotnictví,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Mgr. Blanka Leitgebová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy:
Ing. Jiří Svoboda, člen zastupitelstva kraje,
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana,
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana,
Mgr. Lucie Korytářová, členka zastupitelstva kraje,
Petra Šírková, oddělení zdravotní péče,
Ing. Milan Rybák, vedoucí oddělení zdravotní péče,
Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Mgr. Klára Korostenská Hlachová, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok
2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 47/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro
rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 40/RK/21;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok 2021,
s alokací 5 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 1. 2021, s termínem zahájení podávání žádostí
1. 3. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 12. 3. 2021 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmana kraje,
Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, předseda sportovní komise kraje,
Ing. Jiří Fencl, člen zastupitelstva kraje, člen sportovní komise kraje,
Mgr. Martin Sláma, vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
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Bc. Eva Lachoutová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Mgr. Blanka Leitgebová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy:
Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana kraje,
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana kraje,
Bc. Jiří Popelka, člen sportovní komise kraje,
JUDr. Josef Knot, MBA, člen zastupitelstva kraje,
Veronika Vlasáková, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Mgr. Marcela Soukupová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 30. 6. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního
sportu, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 48/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního
sportu, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 73/RK/21;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu,
1. výzva pro rok 2021, s alokací 50 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 29. 1. 2021, s termínem
zahájení podávání žádostí 1. 3. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 12. 3. 2021 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana,
Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, předseda sportovní komise kraje,
Ing. Jiří Fencl, člen sportovní komise kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmana,
Mgr. Martin Sláma, vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Veronika Vlasáková, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk – pro opatření č. 1 a 2,
Lucie Műllerová, oddělení administrace dotačních programů Jčk – pro opatření č. 3 a 4,
náhradní členy:
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana,
JUDr. Josef Knot, MBA, člen zastupitelstva kraje,
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana,
Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana,
Bc. Eva Lachoutová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Mgr. Marcela Soukupová, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu,
Ing. Jitka Černá, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Jiřina Formánková, Dis., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh seznamu hodnotící komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 5. 2021
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K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení č. 49/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. žádost Moniky Vejpustkové a žádost Petra Rozbouda 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. 68/RK/21,
2. žádost Michala Hájka o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla a o změnu adresy bydliště
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. 68/RK/21;
II. schvaluje
1. Monice Vejpustkové, 156 00 Praha, 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,
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/4794/2020 ze dne 9. 4. 2020 ve znění dodatku č. 1
SDO/OEZI/4794/2020/D č. 1 ze dne 24. 9. 2020 dle přílohy č. 2 k návrhu č. 68/RK/21, kterým je prodloužen
termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 6. 2021,
3. Michalu Hájkovi, 375 01 Dražíč, 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. 7. 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/5510/2020 ze dne 23. 4. 2020 dle přílohy č. 3
k návrhu č. 68/RK/21, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 7. 2021 a kterým se
mění adresa bydliště příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace,
5. Petru Rozboudovi, 379 01 Třeboň, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 31. 5. 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/5551/2020 ze dne 23. 4. 2020 dle přílohy č. 4
k návrhu č. 68/RK/21, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 5. 2021;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 3. 2021
K bodu: Individuální dotace pro pověřené knihovny regionálními funkcemi v Jihočeském kraji
Usnesení č. 50/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí individuálních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na Program
podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2021 s těmito příjemci:
a) ve výši 1 480 000 Kč pro Městskou knihovnu v Českém Krumlově; IČO 00070564, sídlo Horní 155,
381 01 Český Krumlov – Vnitřní Město,
b) ve výši 466 000 Kč pro Knihovnu Matěje Mikšíčka; IČO 60819529, sídlo Pantočkova 89, 380 01 Dačice,
c) ve výši 1 722 000 Kč pro Městskou knihovnu Jindřichův Hradec; IČO 60817054, sídlo U Knihovny
1173/II, 377 01 Jindřichův Hradec,
d) ve výši 477 000 Kč pro Městskou knihovnu v Milevsku; IČO 70926646, sídlo náměstí E. Beneše 1,
399 01 Milevsko,
e) ve výši 1 559 000 Kč pro Městskou knihovnu Písek; IČO 70869197, sídlo Alšovo náměstí 85, 397 01
Písek,
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f)

ve výši 1 345 000 Kč pro Městskou knihovnu Prachatice; IČO 00583197, sídlo Husova 71, 383 01
Prachatice,
g) ve výši 2 028 000 Kč pro Šmidingerovu knihovnu Strakonice; IČO 70884552, sídlo Zámek 1, 386 01
Strakonice,
h) ve výši 2 704 000 Kč pro Městskou knihovnu Tábor; IČO 70886334, sídlo Jiráskova 1775, 390 01
Tábor,
i) ve výši 368 000 Kč pro Městskou knihovnu Třeboň; IČO 21551464, sídlo Chelčického 2, 379 01 Třeboň,
2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy návrhu č. 51/RK/21;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 2. 2021
K bodu: Dar za výjimečný archeologický nález depotu 87 bronzových artefaktů ze starší doby
k. ú. Zlatá Koruna (okr. Český Krumlov)

bronzové z

Usnesení č. 51/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč ******, za nález a odevzdání depotu 87 bronzových a
měděných artefaktů ze starší doby bronzové z období 19. – 17 stol. před n. l. v k. ú. Zlatá Koruna v okrese
Český Krumlov a uzavření darovací smlouvy SDA/OKPP/001/2021;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části I.
tohoto usnesení.
K bodu: Plány pořízení investic příspěvkových organizací v oblasti kultury na rok 2021
Usnesení č. 52/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
plány pořízení investic 12 příspěvkových organizací v oblasti kultury na rok 2021 dle přílohy návrhu č.
96/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, prostřednictvím Mgr. Patrika Červáka, vedoucího
OKPP, schvalovat čerpání položky rezervy na havárie a jiné investiční výdaje ve schváleném plánu pořízení
investic na rok 2021 jednotlivých příspěvkových organizací v odůvodněných případech.
K bodu: Odpisové plány příspěvkových organizací v oblasti kultury na rok 2021
Usnesení č. 53/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
odpisové plány 12 příspěvkových organizací v oblasti kultury na rok 2021 dle přílohy návrhu č. 97/RK/21;
II. bere na vědomí
nekrytí odpisů v celkové výši 25 mil. Kč v důsledku snížení příspěvku na provoz pro 12 příspěvkových
organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti kultury.
K bodu: Komise pro Cenu hejtmana za zachování a rozvoj tradiční lidové kultury a pro Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury
Usnesení č. 54/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. hodnotící komisi pro Cenu hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského
kraje v tomto složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmana,
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Mgr. Petr Soukup, vedoucí odboru KHEJ,
Mgr. Patrik Červák, vedoucí OKPP,
Mgr. František Chrastina, vedoucí oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Ing. Štěpán Pavlík, předseda Kulturní komise Rady Jihočeského kraje,
Ing. František Štangl, ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích,
PhDr. Mgr. Marcela Macková, Regionální odborné pracoviště pro tradiční lidovou kulturu;
garant: Alena Janků, oddělení kultury a zřizovaných organizací,
náhradní členové:
Mgr. Ing. Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jaromír Talíř, člen Kulturní komise Rady Jihočeského kraje,
Mgr. Alexandra Zvonařová, etnografka Jindřichohradeckého muzea,
PhDr. Monika Zárybnická, oddělení kultury a zřizovaných organizací;
2. odbornou komisi pro zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje
ve složení:
Pavel Hroch, náměstek hejtmana,
Mgr. Patrik Červák, vedoucí OKPP,
Mgr. František Chrastina, vedoucí oddělení kultury a zřizovaných organizací,
Ing. Štěpán Pavlík, předseda Kulturní komise Rady Jihočeského kraje,
Ing. František Štangl, ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích,
Mgr. Alexandra Zvonařová, etnografka Muzea Jindřichohradecka,
Mgr. Alice Glaserová, etnografka Regionálního muzea v Českém Krumlově,
Mgr. Jan Kouba, etnograf Prácheňského muzea v Písku,
Alena Janků, oddělení kultury a zřizovaných organizací,
garant: PhDr. Mgr. Marcela Macková, Regionální odborné pracoviště pro tradiční lidovou kulturu,
náhradní členové:
Mgr. Ing Martin Doležal, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jaromír Talíř, člen Kulturní komise Rady Jihočeského kraje,
PhDr. Monika Zárybnická, oddělení kultury a zřizovaných organizací,
PhDr. Mgr. Marcela Macková, Regionální odborné pracoviště pro tradiční lidovou kulturu;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony k realizaci části I.
usnesení.
T: 30. 6. 2021
K bodu: Návrh investičního a odpisového plánu na rok 2021 Jihočeské centrály cestovního ruchu
Usnesení č. 55/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
investiční plán a odpisový plán Jihočeské centrály cestovního ruchu, IČO 72053127, na rok 2021 dle návrhu
č. 76/RK/21.
K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2021 - 1. část
Usnesení č. 56/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádosti o dotace ve výši 4 178 800,00 Kč na kofinancování akcí k zahájení v roce 2021 v rámci dotačního
programu Ministerstva zemědělství České republiky 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dotaci ve výši 1 434 400,00 Kč na kofinancování akce „Římov – intenzifikace ČOV“ pro obec Římov,
Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov, IČO 00245402,
2. dotaci ve výši 1 012 300,00 Kč na kofinancování akce „Svatý Jan nad Malší – intenzifikace ČOV“ pro
obec Svatý Jan nad Malší, Svatý Jan nad Malší 13, 373 23 Svatý Jan nad Malší, IČO 00245488,
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3. dotaci ve výši 1 150 600,00 Kč na kofinancování akce „Libníč – čistírna odpadních vod“ pro obec Libníč,
Libníč 85, 373 71 Rudolfov, IČO 00581445,
4. dotaci ve výši 581 500,00 Kč na kofinancování akce „Rozšíření splaškové gravitační kanalizace v obci
Smetanova Lhota“ pro obec Smetanova Lhota, Smetanova Lhota 85, 398 04 Čimelice, IČO 00250121,
5. vzor Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu
MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje návrh dotací a vzor smlouvy
k projednání.
T: 11. 2. 2021
K bodu: Schválení Dodatku č. 1 partnerských smluv a Partnerských smluv II na příjem podílu kofinancování
z MŽP v rámci projektu „Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia
Region and the territory of South Slovakia“ (LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK SOUTH LIFE)
Usnesení č. 57/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. Dodatek č. 1 Partnerské smlouvy číslo: SON/OZZL/002/17 k projektu LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK
SOUTH LIFE s názvem “Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia
Region and the territory of South Slovakia“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 121/RK/21,
2. Dodatek č. 1 Partnerské smlouvy číslo: SON/OZZL/003/17 k projektu LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK
SOUTH LIFE s názvem “Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia
Region and the territory of South Slovakia” dle přílohy č. 2 návrhu č. 121/RK/21,
3. Dodatek č. 1 Partnerské smlouvy číslo: SON/OZZL/004/17 k projektu LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK
SOUTH LIFE s názvem “Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia
Region and the territory of South Slovakia” dle přílohy č. 3 návrhu č. 121/RK/21,
4. Dodatek č. 1 Partnerské smlouvy číslo: SON/OZZL/005/17 k projektu LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK
SOUTH LIFE s názvem “Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia
Region and the territory of South Slovakia“ dle přílohy č. 4 návrhu č. 121/RK/21,
5. Partnerskou smlouvu II, číslo: XXX/OZZL/XXX/21 na příjem podílu kofinancování ze státního rozpočtu –
Ministerstva životního prostředí ČR“ mezi Jihočeským krajem a společností Krajské školní hospodářství
České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, v rámci projektu „Optimalization of Natura
2000 sites management delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia“ (LIFE16
NAT/CZ/000001 CZ-SK SOUTH LIFE) dle přílohy č. 5 návrhu č. 121/RK/21,
6. Partnerskou smlouvu II, číslo: XXX/OZZL/XXX/21 – příjem podílu kofinancování ze státního rozpočtu –
Ministerstva životního prostředí ČR“ mezi Jihočeským krajem a společností ZO ČSOP ONYX, IČO 75103397
v rámci projektu „Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia Region
and the territory of South Slovakia“ (LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK SOUTH LIFE) dle přílohy č. 6 návrhu č.
121/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit úkony nezbytné k realizaci uvedeného
usnesení.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře-návrh smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady
Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s.
Usnesení č. 58/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
jako jediný akcionář společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., IČO 28080581, při výkonu
působnosti valné hromady v souladu s ustanovením §59 odst.1, písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
ve znění pozdějších předpisů:
I. schvaluje
1. smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady JVTP, a.s., dle přílohy č. 1 až 10, návrhu
č. 62/RK/21;
2. výši odměn členů představenstva a dozorčí rady, dle přílohy č. 11 návrhu č. 62/RK/21;
II. ukládá
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Ing. Františku Štanglovi, předsedovi představenstva společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.,
zabezpečit uzavření smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady.
K bodu: Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na
spolufinancování části veřejných zdrojů u projektu „Rekonstrukce oranžerie na wellness a pivní lázně
(koupele)“ realizovaného v rámci ROP NUTS II Jihozápad (2. etapa)
Usnesení č. 59/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na
spolufinancování části veřejných zdrojů u projektu „Rekonstrukce oranžerie na wellness a pivní lázně
(koupele)“ (2. etapa) realizovaného v rámci ROP NUTS II Jihozápad v celkové výši 356 695,30 Kč dle
přílohy č. 1 návrhu č. 58/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na spolufinancování části veřejných zdrojů u projektu „Rekonstrukce
oranžerie na wellness a pivní lázně (koupele)“ (2. etapa) realizovaného v rámci ROP NUTS II Jihozápad
v celkové výši 356 695,30 Kč, a to za podmínky poskytnutí podílu odpovídajícího spolufinancování
z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 2 695 031,15 Kč ze strany Ministerstva pro místní rozvoj
ČR,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na spolufinancování části veřejných
zdrojů u projektu „Rekonstrukce oranžerie na wellness a pivní lázně (koupele)“ (2. etapa) realizovaného
v rámci ROP NUTS II Jihozápad dle přílohy č. 2 k návrhu č. 58/RK/21;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit žádost Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na spolufinancování části veřejných zdrojů u projektu
„Rekonstrukce oranžerie na wellness a pivní lázně (koupele)“ (2. etapa) zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 2. 2021
K bodu: Stanoviska k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb – II. pololetí 2020
Usnesení č. 60/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
přehled stanovisek k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb, které vydal Krajský úřad
Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, v II. pololetí 2020.
K bodu: Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních
služeb v JčK pro rok 2021
Usnesení č. 61/2021/RK-8
I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí dotace podané v rámci vyhlášeného dotačního řízení pro poskytovatele sociálních
služeb pro rok 2021 a návrhy Dotační komise Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb
na rok 2021 dle přílohy 3 návrhu č. 88/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí dotací dle návrhů Dotační komise Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních
služeb na rok 2021 v celkové výši 1 344 099 161 Kč dle přílohy 3 návrhu č. 88/RK/21,
2. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit uvedené návrhy zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 11. 02. 2021
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K bodu: Žádost do dotačního programu Ministerstva vnitra ČR - Program prevence kriminality na místní
úrovni 2021, projekt Jihočeského kraje
Usnesení č. 62/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
realizaci projektu „Podpora prevence kriminality v kraji – 2021“ (žadatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu
1952/2, České Budějovice, IČO 70890650) a podání projektové žádosti do dotačního programu Ministerstva
vnitra ČR „Program prevence kriminality na místní úrovni 2021“, s celkovými způsobilými výdaji ve výši
176 665,- Kč;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci projektu dle části I. usnesení.
T: 15. 2. 2021
K bodu: Prodloužení platnosti Koncepce oddělení prevence a humanitních činností na období 2018 – 2020
do roku 2021
Usnesení č. 63/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh na prodloužení Koncepce oddělení prevence a humanitních činností na období 2018 – 2020 do roku
2021;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit prodloužení platnosti Koncepce oddělení prevence a humanitních činností na
období 2018 – 2020 do roku 2021;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit návrh prodloužení platnosti Koncepce
oddělení prevence a humanitních činností zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 2. 2021
K bodu: Poskytnutí příspěvku na provoz registrovaného dětského domova - Kraj Vysočina
Usnesení č. 64/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz registrovaného dětského
domova pro děti do tří let věku dle Přílohy 2 návrhu č. 122/RK/21 mezi Jihočeským krajem jako
poskytovatelem a Krajem Vysočina jako příjemcem;
II. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit smlouvu uvedenou v části I. usnesení
k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 11. 2. 2021
K bodu: Plány pořízení investic a oprav zřizovaných organizací v sociální oblasti na rok 2021
Usnesení č. 65/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
plány pořízení investic a oprav příspěvkových organizací v sociální oblasti na rok 2021 dle přílohy
č. 1 návrhu č. 84/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, prostřednictvím Mgr. Pavly Doubkové, vedoucí
OSOV, schvalovat čerpání položky rezervy na havárie a jiné investiční výdaje ve schváleném plánu pořízení
investic a oprav na rok 2021 jednotlivých příspěvkových organizací v odůvodněných případech.
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K bodu: Odpisové plány zřizovaných organizací v sociální oblasti na rok 2021
Usnesení č. 66/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odpisové plány 16 příspěvkových organizací v sociální oblasti na rok 2021 dle přílohy č. 1 návrhu
č. 85/RK/21.
K bodu: Souhlas s přijetím dědictví
Usnesení č. 67/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
s nabytím majetku do vlastnictví Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, IČO 00666271,
děděním dle důvodové zprávy návrhu č. 116/RK/21.
K bodu: Dodatky ke Zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti
Usnesení č. 68/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. Dodatek č. 22 ke Zřizovací listině Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, Libníč 17, 373 71
Libníč, IČO 00666271, ve znění uvedeném v příloze č. 1 návrhu č. 86/RK/21,
2. Dodatek č. 52 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01
Jindřichův Hradec, IČO 75011191, ve znění uvedeném v příloze č. 2 návrhu č. 86/RK/21,
3. Dodatek č. 20 ke Zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek, Osek 1, 386 01
Osek, IČO 70871795 ve znění uvedeném v příloze č. 3 návrhu č. 86/RK/21;
II. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 2. 2021
K bodu: Poskytnutí individuální dotace obci Nová Ves
Usnesení č. 69/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost obce Nová Ves o poskytnutí individuální dotace ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů,
maximálně však ve výši 1 000 000,-Kč na opravu místní komunikace v k.ú. Nová Ves u Č. Budějovic
z důvodu jejího používání v rámci staveb „Modernizace silnice II/156 Nová Ves u Č. Budějovic“ a „Most ev.
č. 156-008 přes Zborovský potok u Nové Vsi“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. individuální dotaci obci Nová Ves ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů, maximálně však
1 000 000,-Kč na opravu místní komunikace z důvodu jejího používání v rámci staveb „Modernizace silnice
II/156 Nová Ves u Č. Budějovic“ a „Most ev. č. 156-008 přes Zborovský potok u Nové Vsi“;
2.návrh smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č.3 návrhu 132/RK/21;
III. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstku hejtmana, zajistit předložení návrhu smlouvy o poskytnutí dotace obci
Nová Ves zastupitelstvu kraje dne 11.2.2021 k projednání.
K bodu: SFDI 2021 – financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, žádost o převod nevyčerpaných
finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2020 do roku 2021
Usnesení č. 70/2021/RK-8
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Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. Rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o schválení rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) na rok 2021 a alokaci částky 393 799 000,- Kč pro Jihočeský kraj na
akci Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů,
2. podání žádostí o převod nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2020 k čerpání do roku 2021;
II. schvaluje
1.výběr a realizaci podakcí akce spolufinancované z Programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v r. 2021 ve výši 393 799 000,- Kč vč. DPH, na
příjemce
a) Jihočeský kraj ve výši 277 799 000,- Kč, z toho 130 000 000,- Kč na neinvestice/opravy a 147 799 000,Kč na investice/modernizace, rozpis vybraných úseků silnic II. a III. třídy k realizaci je součástí přílohy č. 1
návrhu č. 135/RK/21,
b) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ve výši 116 000 000,- Kč na investice/mosty, rekonstrukce silnic,
rozpis vybraných úseků silnic II. a III. třídy k realizaci je součástí přílohy č. 2 návrhu č. 135/RK/21,
2. způsob rozdělení alokovaných finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
příjemce Jihočeský kraj ve výši 277 799 000,- Kč a Správu a údržbu Jihočeského kraje ve výši
116 000 000,- Kč,
3. způsob spolufinancování z vlastních prostředků
a) Jihočeský kraj v předpokládané výši 68 100 420,82 Kč, vč. DPH,
b) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje v předpokládané výši 60 384 000,- Kč, vč. DPH,
4. podání žádostí o převod nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2020 do roku 2021 u akce
financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů u příjemce
a) Jihočeský kraj ve výši 29 964 682,64 Kč, vč. DPH, tabulka rozpisu nezrealizovaných investičních
podakcí/úseků silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů je součástí přílohy č. 3 návrhu č. 135/RK/21,
b) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje ve výši 22 602 905,- Kč, vč. DPH, tabulka rozpisu
nezrealizovaných investičních podakcí/úseků silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů je součástí přílohy č. 4
návrhu č. 135/RK/21;
III. doporučuje
1. Zastupitelstvu kraje schválit pověření, aby příjemcem investičních finančních prostředků na rekonstrukce
mostů a silnic z Programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury v roce 2021 ve výši 138 602 905,- Kč (SFDI 2021: 116 000 000,- Kč a SFDI 2021
převod z roku 2020: 22 602 905,- Kč) byla Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, formulář pověření
obsahuje příloha č. 5 návrhu č. 135/RK/21,
2. Zastupitelstvu kraje pověřit Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje podat žádost o poskytnutí finančních
prostředků z Programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury za rok 2021 ve výši přepokládané hodnoty 203 283 510,- Kč vč. DPH (obsahuje i převod akcí
z roku 2020) na rekonstrukci mostů a silnic,
3. Zastupitelstvu kraje schválit způsob zajištění financování spoluúčasti Jihočeského kraje dle návrhu
finančního krytí;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
zajistit podání žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu financování silnic II. a III. třídy ve
vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2021 ve výši 446 366 587,64 Kč
celkové dotace (včetně převodu nedočerpaných finančních prostředků z r. 2020) na realizaci akcí v
předpokládané hodnotě 586 807 967,34 Kč vč. DPH na opravy, rekonstrukce, modernizace silnic II. a III.
třídy na území jihočeského kraje, z toho za příjemce Jihočeský kraj ve výši 383 524 457,34 Kč (z toho
dotace 307 763 682,64 Kč),
2. Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit Zastupitelstvu kraje ke schválení:
a) pověření, aby příjemcem investičních finančních prostředků na rekonstrukce mostů a silnic z Programu
financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce
2021 ve výši 138 602 905,- Kč (včetně převodu dotace z roku 2020) byla Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje, dle přílohy č. 5 návrhu č. 135/RK/21,
b) pověření, aby Správa a údržba silnic Jihočeského kraje podala žádost o poskytnutí finančních prostředků
z Programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury v roce 2021 ve výši předpokládané hodnoty 203 283 510,- Kč vč. DPH (včetně převodu z roku
2020) na rekonstrukci mostů a silnic,
c) způsob zajištění financování spoluúčasti Jihočeského kraje dle návrhu finančního krytí.
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K bodu: „Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, úprava odvodnění, přeložky IS“ - prodloužení
termínu, vícepráce - dodatek č. 1
Usnesení č. 71/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
prodloužení termínu a vícepráce na akci „Příprava opatření rozšíření a rekonstrukce silnic, úprava
odvodnění, přeložky IS“ – aktualizace stávající PD, vypracování DÚSP včetně návrhu dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu č. 120/RK/21;
II. schvaluje
1. prodloužení termínu o 60 kalendářních dnů a vícepráce – rozšíření předmětu plnění – ve výši 144 400 Kč
bez DPH dle důvodové zprávy návrhu č. 120/RK/21,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy mezi Jihočeským krajem a firmou Dopravě inženýrská kancelář
s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO 27466868, ve znění podle přílohy č. 1 návrhu č.
120/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 s firmou Dopravně
inženýrská kancelář s.r.o, dle bodu I. tohoto usnesení hejtmanovi kraje k podpisu.
T: 28. 2. 2021
K bodu: „Rekonstrukce koncertního sálu“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1 (Jihočeská
filharmonie)
Usnesení č. 72/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci Rekonstrukce koncertního sálu uvedené ve změnových listech č. 1 až 22 dle
důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 95/RK/21 v celkové výši dodatečných stavebních prací
3 531 314,57 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši 1 831 376,77 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnové listy č. 1 až 22 ve výši plus 1 699 937,80 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 k návrhu č. 95/RK/21,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeskou filharmonií, IČO 00396036
a zhotovitelem stavby firmou Auböck s. r. o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 26089785;
III. ukládá
Otakaru Svobodovi, řediteli Jihočeské filharmonie, IČO 00396036, uzavřít dodatek č. 1 smlouvy
s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
K bodu: „Středisko SÚS JčK Volary“ – vícepráce a méněpráce – dodatek smlouvy č. 1
Usnesení č. 73/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Středisko SÚS JčK Volary“ uvedené ve změnovém listu č. 1 dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 56/RK/20 ve výši dodatečných stavebních prací 2 322 955,85 Kč bez DPH
a nerealizovaných prací ve výši 360 665,85 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 po započtení méněprací a víceprací ve výši 1 962 290,00 Kč bez DPH dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č.56/RK/20,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO 70971641 a zhotovitelem stavby firmou
DŘEVOTVAR - ŘEMESLA A STAVBY s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČO 26071584;
III. ukládá
Ing. Janu Vykoukovi, dočasně pověřenému vedením Správy a údržby silnic Jihočeského kraje,
IČO 70971641, uzavřít dodatek č. 1 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.
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K bodu: „Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík“ – dodatek smlouvy
č. 1
Usnesení č. 74/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost dodavatele uvedenou v příloze č. 1 k návrhu č. 90/RK/21 o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo;
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem díla
sdružením Společnost „Sweco + Aquatis“ ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 90/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 podle části II. tohoto
usnesení hejtmanovi kraje k podpisu.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 173-005 za Rojicemi“
Usnesení č. 75/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.112/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. 173-005 za Rojicemi“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 173-005 za Rojicemi“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod ST, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK, závod ST, 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. 145-016 přes Jáchymovský potok – Stachy“
Usnesení č. 76/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.125/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. 145-016 přes Jáchymovský potok – Stachy“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 145-016 přes Jáchymovský potok – Stachy“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
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členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod PT, ředitel
Bc. Karel Plánek, SÚS JčK, závod PT, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Martin Šulista, 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 „Přeložka II/128 Číměř“
Usnesení č. 77/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrh smlouvy a ustanovení komise podle návrhu č.
104/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 podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Přeložka
II/128 Číměř“;
III. jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek na akci „Přeložka II/128 Číměř“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze
č. 3 k návrhu č. 104/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Ing. Jan Basík, OVZI
Petra Řimnáčová, OVZI
2) Ing. Jitka Liláková, OVZI
Ing. Klára Tejmlová, OVZI
3) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. komisi na výběr dodavatele „Přeložka II/128 Číměř“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3
k návrhu č. 104/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1. Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2. Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
3. Ing. Jitka Liláková, OVZI
Bc. Alena Frdlíková, OVZI
4. Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI
Ing. Jan Basík, OVZI
5. Bc. Vlastimil Zikmund, SUS JK
Ing. Jan Vykouk, SUSJK
6. Ing. Josef Tolkner, SUS JK JH
Aleš Kolman, SUS JK JH;
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 „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“
Usnesení č. 78/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
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I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.108/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 „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, závod ČK, ředitel
Jiří Němeček, SÚS JčK, závod ČK, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Ivana Schwarzová, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Šárka Šulistová Hošková, DiS., SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
6) Ing. Jana Ďurejová, Cisterciácké opatství Vyšší Brod
Eduard Beneš, Cisterciácké opatství Vyšší Brod
7) Ing. Milan Zálešák, Město Vyšší Brod, starosta
Bc. Jan Straka, Město Vyšší Brod, 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.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/1567 Ločenice“
Usnesení č. 79/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.105/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 silnice III/1567 Ločenice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce silnice III/1567 Ločenice“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Petr Brom, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, 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) Ivana Schwarzová, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Šárka Šulistová Hošková, DiS., SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
6) Jaroslav Bína, Obec Ločenice, starosta
Josef Kápl, Obec Ločenice, 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 „Rekonstrukce silnice III/10577 Adamov“
Usnesení č. 80/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.131/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 silnice III/10577 Adamov“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce silnice III/10577 Adamov“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Petr Brom, SÚS JčK, závod ČB, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod ČB, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Ivana Schwarzová, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Šárka Šulistová Hošková, DiS., SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
6) Jiří Borovka, Obec Hůry, starosta
Václav Šefčík, Obec Hůry, místostarosta
7) Petr Schicker, Obec Adamov, starosta
Ing. Miloš Znoj, Obec Adamov,
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 „Rekonstrukce průtahu III/1211 Sedlice“
Usnesení č. 81/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.119/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 III/1211 Sedlice“ za předpokladu schválení znění Smlouvy
o společnosti dle přílohy návrhu č. 2 zastupitelstvem města Sedlice;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce průtahu III/1211 Sedlice“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod ST, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK, závod ST, 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
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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
6) Vladimír Klíma, Město Sedlice, starosta
Mgr. Kateřina Brabcová, Město Sedlice, místostarostka,
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 „Dodávka 5 ks dálkově ovládaných svahových sekaček“
Usnesení č. 82/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č.115/RK/21 a jeho
přílohu č. 1;
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 5 ks
dálkově ovládaných svahových sekaček“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Dodávka 5 ks dálkově ovládaných svahových sekaček“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
Ing. Andrea Sáčková, SÚS JčK, tech. pracovník PÚ
3) Petr Brom, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod Č. Budějovice, provozní náměstek
4) Jaroslav Kozák, SÚS JčK, závod Písek, ředitel
Ing. Rudolf Pešta, SÚS JčK, závod Písek, provozní náměstek
5) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod Strakonice, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK, závod Strakonice, provozní náměstek
6) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, 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 „Projektová dokumentace Sportovní hala Gymnázia Strakonice“
Usnesení č. 83/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 128/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 služby
„Projektová dokumentace Sportovní hala Gymnázia Strakonice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Gymnáziu, Strakonice, Máchova 174, IČO 60650443, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele veřejné zakázky „Projektová dokumentace Sportovní hala Gymnázia Strakonice“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 128/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Mgr. Miroslav Hlava, ředitel Gymnázia Strakonice
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PhDr. Miroslav Žitný, zástupce ředitele Gymnázia Strakonice
3) Ing. Rudolf Oberfalcer, místostarosta města Strakonice
Ing. Jana Narovcová, vedoucí majetkového odboru města Strakonice
4) Ing. Hana Šímová, vedoucí odboru OŠMT
Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT
5) Ing. Pavel Burger, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
2. Mgr. Miroslavu Hlavovi, řediteli Gymnázia, Strakonice, Máchova 174, IČO 60650443, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci
přeshraniční spolupráce při poskytování PNP II“
Usnesení č. 84/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek v zadávacím řízení uvedenou v příloze č. 1 k návrhu č. 138/RK/21 na plnění
veřejné zakázky na dodávky s názvem „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci přeshraniční
spolupráce při poskytování PNP II“ konané v režimu otevřeného nadlimitního řízení za podmínek dle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci
přeshraniční spolupráce při poskytování PNP II“:
název společnosti: YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 4 - Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ 14900
IČO 00174939
za cenu nejvýše přípustnou 5 802 860,00 Kč bez DPH, 7 021 460,60 Kč vč. DPH, z toho
3 962 700,00 Kč bez DPH, 4 794 867,00 Kč vč. DPH za dodávku,
1 840 160,00 Kč bez DPH, 2 226 593,60 Kč vč. DPH za servis,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 a servisní smlouvy ve znění dle přílohy č. 3 k
návrhu č. 1374/RK/20 ze dne 17. 12. 2020;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné
zakázky „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci přeshraniční spolupráce při poskytování
PNP II“.
K bodu: Zmocnění hejtmana kraje v souladu se zákonem o krajích
Usnesení č. 85/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 542/2017/RK-16 ze dne 25.05.2017 ve věci zmocnění hejtmanky kraje;
II. svěřuje
MUDr. Martinovi Kubovi, hejtmanovi kraje, rozhodování podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), v platném znění a dle důvodové zprávy návrhu č. 28/RK/21 ve věci:
1. udělování souhlasu dle § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění,
2. schvalování žádostí o poskytnutí finančních prostředků a potvrzení jako příloh k žádostem o finanční
prostředky ze státního rozpočtu nebo z jiných zdrojů pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, které
nevyžadují finanční výdaje kraje.
K bodu: Žádost o poskytnutí individuální dotace Nadačního fondu jihočeských olympioniků
Usnesení č. 86/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace Nadačního fondu jihočeských olympioniků;
II. doporučuje
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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 Nadační fond jihočeských olympioniků, náměstí Přemysla Otakara II. 118/33, 370 00 České
Budějovice, IČO 28073924, ve výši 400 000 Kč na účel: „Podpora fyzických osob, které se zúčastnily
olympijských her jako reprezentanti nebo které reprezentovaly stát na jiných světových nebo evropských
sportovních soutěžích“, termín dosažení účelu dotace 30. 9. 2021;
III. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit žádost k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 11. 2. 2021
K bodu: Odpisové plány škol a školských zařízení na rok 2021
Usnesení č. 87/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odpisové plány škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem pro rok 2021 v celkové
výši 201 320 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy č. 87/RK/21.
K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení č. 88/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dodatek zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hněvkovice 865, IČO
00073130, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 59/RK/21,
2. 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. 2 návrhu č. 59/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 11. 2. 2021
K bodu: Plán činnosti Sportovní komise Rady Jihočeského kraje pro rok 2021
Usnesení č. 89/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
plán činnosti Sportovní komise pro rok 2021.
K bodu: Záměr směny částí pozemků v k. ú. Písek
Usnesení č. 90/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr směny části pozemku pozemkové parcely KN č. 2148/2 o výměře cca 380 m2 a části pozemku
pozemkové parcely KN č. 316/1 o výměře cca 1751 m2 ve vlastnictví Jihočeského kraje za část pozemku
pozemkové parcely KN č. 2770/3 o výměře cca 2382 m2, ve vlastnictví města Písek, IČO 00249998, Velké
náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 19 Písek, vše v k. ú. Písek, bez cenového vyrovnání a s úhradou
½ nákladů spojených se směnou,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr směny dle části I. 1. tohoto usnesení na úřední desce,
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b) po splnění části I. 2. a) tohoto usnesení a po obdržení konkrétních podmínek směny ze strany města
Písek připravit návrh směny předmětných nemovitostí k projednání v orgánech kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit záměr směny zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Radimovice u Tábora
Usnesení č. 91/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
ruší
usnesení č. 1052/2019/RK-76 ze dne 05.09.2019 k bodu „Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami
v k. ú. Radimovice u Tábora“;
II. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Radimovice u Tábora, svěřených k hospodaření
Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 146 podle přílohy č. 1 návrhu č. 91/RK/21
s překročením limitu ceny o +52,6 % a výměry o +0,8 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení
ceny;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části II. tohoto usnesení.
K bodu: Změna usnesení č. 44/2020/ZK-26 - prodej části pozemku v k. ú. Měšice u Tábora
Usnesení č. 92/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. změnit
text usnesení č. 44/2020/ZK-26 ze dne 20. 2. 2020 k bodu „Prodej části pozemku v k. ú. Měšice u Tábora“
tak, že se v části I. 1. e) usnesení slova „panu ******, paní ******, panu ****** a paní ******* všichni bytem
****** do podílového spoluvlastnictví pozemek nově vzniklou parcelu KN č. 1178/36, orná půda o výměře
114 m2, dle návrhu vzorové smlouvy v příloze č. 5, návrhu č. 17/ZK/20“ ruší a nahrazují se slovy „paní ******,
bytem ****** do výlučného vlastnictví pozemek nově vzniklou parcelu KN č. 1178/36, orná půda o výměře
114 m2, dle návrhu vzorové smlouvy v příloze č. 5, návrhu č. 17/ZK/20“,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. 1. usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na změnu textu usnesení zastupitelstvu
kraje k projednání.

K bodu: Prodej části pozemku parcely KN č. 573 a zřízení věcných břemen v k. ú. Vimperk
Usnesení č. 93/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
bezúplatné zřízení věcných břemen služebnosti na dobu neurčitou v k. ú. Vimperk dle návrhu smlouvy
v příloze č. 5 návrhu č. 52/RK/21, a to:
1.) na pozemku parcele KN č. 573/1, oddělené dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2643-15/2020
z pozemku parcely KN 573, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu umístění
vodovodní přípojky včetně vodoměru, jakož i právo vstupovat na služebný pozemek za účelem oprav,
údržby a odečtů vodoměru, jakož i úpravy a modernizace předmětného zařízení pro vlastníky pozemku
parcely KN č. 568/2,
2.) na pozemku parcele KN 568/1 ve vlastnictví ****** a ******, oba bytem ******, které bude spočívat v právu
umístění revizní šachty splaškové kanalizace, jakož i právo vstupovat na služebný pozemek za účelem
oprav, údržby a odečtů, či rekonstrukce a modernizace předmětného zařízení pro Jihočeský kraj jako
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vlastníka pozemku parcely KN č. 573/1, oddělené dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 264315/2020 z pozemku parcely KN 573,
3.) na pozemku parcele KN 568/1 ve vlastnictví ****** a ******, oba bytem ******, které bude spočívat v právu
vstupu a vjezdu přes služebný pozemek za účelem údržby, oprav, odečtů, rekonstrukce či modernizace
energetického zařízení – dvě revizní skříně, umístěného na budově školy č. p. 127, pro Jihočeský kraj jako
vlastníka pozemku parcely KN č. 573/1, oddělené dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 264315/2020 z pozemku parcely KN 573;
II. pověřuje
JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., ředitele krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) prodej 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,
b) vyjmutí uvedeného majetku dle části III. 1. a) tohoto usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem
Střední školy a základní školy, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419, zřizované krajem, ke dni podání
návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části III. 1. a) usnesení
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí III. 1. b) usnesení;
IV. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh prodeje zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Prodej učňovského areálu v k. ú. Dačice
Usnesení č. 94/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) prodej areálu „Centra praktického vyučování SŠTO Dačice“ společnosti 2 ES Dexter s. r. o., IČO
63278529, a to pozemku parcely KN č. 1366, pozemku parcely KN č. 1367/1, jehož součástí je stavba
občanského vybavení č. p. 529, pozemku parcely KN č. 1367/2, jehož součástí je stavba občanského
vybavení. bez čp/če, pozemku parcely KN č. 1367/3, jehož součástí je stavba občanského vybavení bez
čp/če, pozemku parcely KN č. 1367/4, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če a pozemku parcely KN
č. 1368, k. ú. Dačice, obec Dačice, za cenu nejvyšší podané nabídky ve výši 12.100.000 Kč + náklady
spojené s prodejem,
b) vyjmutí uvedeného majetku dle části I. 1. a) tohoto usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem,
Střední školy technické a obchodní, Strojírenská 304, Dačice, IČO 13503308, zřizované krajem, ke dni
podání návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) usnesení
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh prodeje zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Písek od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových
Usnesení č. 95/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
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I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) bezúplatný převod pozemků stavebních parcel č. 4602 a č. 4603, na nichž stojí stavby občanské
vybavenosti bez čp/če ve vlastnictví Jihočeského kraje a pozemku pozemkové parcely č. 54/1, vše v k. ú
Písek z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha, IČO 69797111, do vlastnictví Jihočeského kraje dle návrhu smlouvy
o bezúplatném převodu v příloze č. 1 návrhu č. 55/RK/21,
b) předání pozemku dle části I. 1. a) usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Domu dětí a mládeže,
Písek, Švantlova 2394, 397 01 Písek, IČO 60869941, zřizovanému krajem, ke dni podání návrhu na vklad
práva ze smlouvy o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí,
c) zřízení věcného práva v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., spočívajícího v závazku nabyvatele
(povinného) nezcizit převáděný majetek dle části I. 1. a) usnesení a nezatížit jej zástavním právem, a to po
dobu 10 let od okamžiku právních účinků vkladu vlastnického práva dle návrhu smlouvy o bezúplatném
převodu v příloze č. 1 návrhu č. 55/RK/21do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) a části I. 1. c) usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh bezúplatného převodu zastupitelstvu kraje
k projednání.
K bodu: Uzavření smíru před okresním soudem
Usnesení č. 96/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
uzavření smíru před Okresním soudem v Českých Budějovicích v právní věci 23 C 137/2018;
II. pověřuje
JUDr. Milana Kučeru, Ph.D., ředitele krajského úřadu, kontrolou dodržení usnesení.
K bodu: Věcné břemeno pro EG.D, a.s. v k. ú. Vodňany
Usnesení č. 97/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. zřízení věcného břemene - služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku pozemkové parc. KN č. 636/1
v rozsahu cca 1 bm v k. ú. Vodňany, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu uložení
zemního kabelového vedení NN a v právech vyplývajících z energetického zákona č. 458/2000 Sb.
ve prospěch společnosti EG.D, a.s., IČO 28085400, za jednorázovou úhradu 10 000 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/004/21 v příloze č. 4 návrhu č. 10/RK/21,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu č. 10/RK/21;
II. pověřuje
Mgr. Ivu Šrámkovou, ředitelku Domu dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, se sídlem Na Ohradě 417,
386 01 Strakonice, IČO 60650834, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene dle části I. 2. usnesení.
K bodu: Věcné břemeno pro město Jindřichův Hradec a záměr darování části pozemku městu Jindřichův
Hradec
Usnesení č. 98/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
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1. zřízení bezúplatného věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemku parcely KN č. 306/3 v rozsahu cca 6 m2
v k. ú. Jindřichův Hradec, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu umístění části stavby
chodníku a v právu přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby ve prospěch města
Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 22, IČO 00246875 dle návrhu
smlouvy č. SSB/OHMS/008/21 v příloze č. 4 mat. č. 11/RK/21,
2. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu č. 11/RK/21;
II. pověřuje
Mgr. Karla Chalupu, ředitele Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Jindřichův Hradec,
Jáchymova 478, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
dle části I. 1. usnesení;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr darování části pozemku parcely KN č. 306/3 v k. ú. Jindřichův Hradec o výměře cca 6 m 2, která bude
upřesněna na základě geometrického plánu, městu Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská 135/II, 377 22
Jindřichův Hradec, IČO 00246875,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr darování na úřední desce,
b) zajistit vypracování geometrického plánu na oddělení části pozemku,
c) po splnění části III. 2. a), b) tohoto usnesení připravit návrh na darování předmětné nemovitosti
k projednání v orgánech kraje;
IV. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na záměr darování nemovitosti
zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/001/21 v k. ú. Strakonice - CETIN a.s.
Usnesení č. 99/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako povinným
a společností CETIN a.s., IČO 04084063, jako oprávněným na části pozemku pozemkové parc. KN č. 575/1
v rozsahu dle geometrického plánu č. 3814-73/2018 - umístění podzemního komunikačního vedení
a na části pozemku stavební parc. KN č. 3510, jehož součástí je budova č.p. 1132 - umístění vnitřního
komunikačního vedení, v k. ú. Strakonice dle návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/001/21 v příloze č. 1 návrhu
č. 100/RK/21;
II. pověřuje
Ing. Miloslava Pilečka, ředitele Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy
řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934, IČO 72549581, kontrolou dodržování podmínek smlouvy
o zřízení věcného břemene dle části I. usnesení.
K bodu: Dodatek č. 1 k budoucí kupní smlouvě na koupi pozemků v k. ú. České Budějovice 4
Usnesení č. 100/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit návrh dodatku č. 1 k budoucí kupní smlouvě na koupi pozemků v k. ú. České Budějovice 4
č. SSB/OHMS/161/18 dle přílohy návrhu č. 47/RK/21,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. 1. tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit tento návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
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K bodu: Uzavření dodatku k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání s firmou Office Food
s.r.o.
Usnesení č. 101/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SN/OHMS/202/17 ze dne 16. 10. 2017 dle přílohy č. 3 návrhu
č. 19/RK/21,
2. odpuštění nájemného v době od 14. 10. 2020 do 3. 12. 2020 ve výši 86 170,73 Kč;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit uzavření dodatku dle části I.1. usnesení
a kontrolu realizace části I.2. usnesení.
K bodu: Výběrové řízení pro obsazení místa ředitele Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení č. 102/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informace o dosavadním průběhu výběrového řízení pro obsazení místa ředitele příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím úřadu vypsání a průběh
2. opakovaného kola výběrového řízení pro obsazení místa ředitele příspěvkové organizace Správa
a údržba silnic Jihočeského kraje ve stejném rozsahu a za stejných podmínek.
K bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení záměru
Usnesení č. 103/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. převzetí
a)
stavby rozšíření silnice II/157 (autobusový záliv) včetně všech součástí a příslušenství a včetně zastavěných
pozemků, vybudované v rámci stavby „Srubec – autobusové zastávky,“ na základě smlouvy o budoucí
dohodě o převzetí stavby od Obce Srubec, IČO 245445,
b)
stavebních objektů SO 121 – Silnice II/634 v km 0,300, SO 122 – Silnice II/634 v km 4,400, SO 123 – Silnice
II/634 v km 8,600, SO 124 – Silnice III/14610, SO 125 – Silnice III/14613, SO 129 – Silnice III/1468, SO 193
– Dopravní značení ve správě JčK, SO 223 – Most na MÚK Lišov v km 4,405, SO 224 – Nadjezd na silnici
III/14610 v km 6,204, SO 182 – Přechodné dopravní značení ve správě JčK a SO 806 – Vegetační úpravy –
jiní majetkoví správci včetně všech součástí a příslušenství a včetně zastavěných pozemků, vybudovaných
v rámci stavby „I/34 Lišov – Vranín,“ na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby od Ředitelství
silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, se sídlem Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice,
IČO 65993390,
c) stavebních objektů SO 105 – Okružní křižovatka na silnici II/146 a SO 105.1 – Okružní křižovatka
na silnici II/146 – dopravní značení včetně všech součástí a příslušenství a včetně zastavěných pozemků,
vybudovaných v rámci stavby „Dálnice D3, stavba 0309/II Ševětín – Borek“ na základě dohody o převzetí
stavby od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390,
2. předání
stavebního objektu „SO 52–70–01 – Soběslav – Doubí, dešťová kanalizace pro přeložku komunikace II/135
v km 63.590“ včetně všech součástí a příslušenství, vybudovaného v rámci stavby „Modernizace trati Veselí
n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. – Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí,“ na základě smlouvy
o budoucí dohodě o převzetí stavby Městu Soběslav, IČO 252921,
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. záměr darování
a)
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pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 942/3 o výměře 35 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 780 pro obec a k. ú. Frahelž Obci Frahelž, IČO 512982, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Frahelž a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1736/9 o výměře 48 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 3099 – 22/2020 ze dne 5. 8. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1736, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3903
pro obec a k. ú. Vodňany Městu Vodňany, IČO 251984, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradilo Město Vodňany, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí Město Vodňany a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému
účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu
c)
pozemkové parcel katastru nemovitostí č. 9356/14 o výměře 23 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 1473 – 8990/2020 ze dne 21. 9. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 9356/5, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 216 pro obec
a k. ú. Slavonice Městu Slavonice, IČO 247456, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil
Jihočeský kraj v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Město Slavonice a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít
předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti
do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné
v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
d)
stavby původní silnice III/13521 v délce 0,201 km v úseku od km 1,185 do km 1,386 včetně pozemkových
parcel katastru nemovitostí č. 1047/4 o výměře 2409 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1047/9 o výměře 71 m2,
ostatní plocha, jiná plocha a č. 1058/50 o výměře 78 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 2197 pro obec Soběslav a k. ú. Chlebov Městu Soběslav, IČO 252921, kdy poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Soběslav a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
e)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 368/50 o výměře 56 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 138 pro obec Zahájí a k. ú. Zahájí u Hluboké nad Vltavou Obci Zahájí, IČO 581372,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Zahájí
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
f)
dílu „bb“ o výměře 20 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 549 – 48/2019 ze dne 30. 7. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 884/17, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 120 pro obec Dubné a k. ú. Křenovice u Dubného a dílu „ff“ o výměře 1 m2, odděleného na základě
geometrického plánu č. 549 – 48/2019 ze dne 30. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 896/30, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 120 pro obec Dubné a k. ú.
Křenovice u Dubného Obci Dubné, IČO 244856, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila
Obec Dubné v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Obec Dubné a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít
předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti
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do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné
v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
g)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3290/80 o výměře 766 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 1248 – 159/2020 ze dne 20. 11. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 3290/50, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 96 pro obec a k. ú.
Vrábče Obci Vrábče, IČO 581941, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Vrábče
v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí Obec Vrábče a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému
účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
h)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3977/2 o výměře 908 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 3591 – 60/2020 ze dne 5. 8. 2020 z pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 3979/1, ostatní plocha, silnice a č. 3977, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 2197 pro obec a k. ú. Soběslav Městu Soběslav, IČO 252921, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradilo Město Soběslav v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Soběslav a za podmínky, že obdarovaná
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
i)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 566/39 o výměře 3 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 1250 – 39/2020 ze dne 9. 9. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 566/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 117 pro obec a k. ú.
Roudné Obci Roudné, IČO 245372, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Roudné
v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí Obec Roudné a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému
účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
j)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1800/2 o výměře 796 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 368 pro obec Kaplice a k. ú. Mostky Městu Kaplice, IČO 245941,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Kaplice
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
k)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 5756/6 o výměře 40 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 5896 – 57/2020 ze dne 23. 11. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 5756/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 206 pro obec
a k. ú. Tábor Městu Tábor, IČO 253014, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město
Tábor v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí Město Tábor a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru
k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne
účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci
ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
l)
stavby klenbového mostu ev. č. 174 – 013A v k. ú. Závišín u Bělčic včetně všech součástí a příslušenství
na základě dohody o převzetí stavby Městu Bělčice, IČO 250953,
m)
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stavby mostu ev. č. 10600372 – Na Slupi (stavidla zámek) a stavby mostu ev. č. 10600373 – Na Příkopech
(u muzea, u bývalého Podškolského mlýnu) v k. ú. Blatná včetně všech součástí a příslušenství na základě
dohody o převzetí stavby Městu Blatná, IČO 250996,
n)
dílu „a“ o výměře 44 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 237 – 2021/2019 ze dne
21. 7. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1666/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 328 pro obec a k. ú. Volfířov, dílu „b“ o výměře 42 m2, odděleného na základě
geometrického plánu č. 237 – 2021/2019 ze dne 21. 7. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1666/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 328 pro obec a k. ú. Volfířov
a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1666/6 o výměře 39 m2, vodní plocha, tok přirozený, oddělené
na základě geometrického plánu č. 237 – 2021/2019 ze dne 21. 7. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1666/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 328 pro obec a k. ú.
Volfířov, ČR – Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IĆO 70890013,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce
a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Povodím Moravy,
s. p.,
o)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3046/34 o výměře 220 m2, lesní pozemek, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 183 pro obec Petříkov a k. ú. Těšínov a pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1647/5 o výměře 911 m2, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 30 pro obec Nové
Hrady a k. ú. Vyšné ČR – Lesům České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 5008 Hradec Králové, IČO 42196451, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Lesy České republiky, s. p.,
2. záměr vzájemného darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 823/6 o výměře 125 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
č. 823/7 o výměře 98 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, č. 853/4 o výměře 15245 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 95 pro obec a k. ú. Rodná a pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 853/15 o výměře 127 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 853/16 o výměře 289 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 161 – 12/2020 ze dne
9. 10. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 853/10, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 95 pro obec a k. ú. Rodná v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 592/10 o výměře 64 m2, orná půda, č. 592/39 o výměře 69 m2, orná půda, č. 592/43
o výměře 1067 m2, orná půda, č. 851/13 o výměře 1373 m2, ostatní plocha, silnice, č. 853/14 o výměře
43 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Rodná, pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 88/9 o výměře 80 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 161 – 12/2020 ze dne 9. 10. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 88/6,
trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Rodná, pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 851/18 o výměře 8 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 161 – 12/2020 ze dne 9. 10. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 851/2, ostatní plocha, jiná
plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Rodná a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 851/19 o výměře 1113 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 161 –
12/2020 ze dne 9. 10. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 851/3, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Rodná v dosavadním vlastnictví Obce Rodná,
IČO 582450, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2260/5 o výměře 12 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
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v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 181 pro obec Deštná a k. ú. Deštná u Jindřichova Hradce
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 15/6 o výměře
255 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 17/4 o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1252/5
o výměře 19 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2255/4 o výměře 2 m2, ostatní plocha, silnice
a č. 2335/32 o výměře 4 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
Deštná a k. ú. Deštná u Jindřichova Hradce v dosavadním vlastnictví Města Deštná, IČO 246506,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
c)
dílu „c“ o výměře 3 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 86 – 108/2019 ze dne 15. 4. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 902/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 192
pro obec Bohunice a k. ú. Bohunice u Tvrzic v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „b“ o výměře
3 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 86 – 108/2019 ze dne 15. 4. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 902/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001
pro obec Bohunice a k. ú. Bohunice u Tvrzic v dosavadním vlastnictví Obce Bohunice, IČO 582972,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce
a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
d)
dílu „d“ o výměře 18 m2, dílu „c“ o výměře 11 m2, dílu „e“ o výměře 35 m2, dílu „f“ o výměře 3 m2 a dílu „b“
o výměře 18 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 2077 – 97/2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 3975/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1029 pro obec
a k. ú. Borovany a dílu „v“ o výměře 20 m2, dílu „w“ o výměře 4 m2 a dílu „u“ o výměře 6 m2, oddělených
na základě geometrického plánu č. 2077 – 97/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3974/1,
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1029 pro obec a k. ú. Borovany
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „l“ o výměře 1 m2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 2077 –7/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3963/6, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Borovany a díl „r“ o výměře 4 m2,
oddělený na základě geometrického plánu č. 2077 – 97/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 3963/12, ostatní plocha, zeleň, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Borovany
v dosavadním vlastnictví Města Borovany, IČO 244686, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradilo Město Borovany v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
e)
dílu „b“ o výměře 1 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 2280 – 109/2014 ze dne 18. 8. 2015
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1088/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 206
pro obec Tábor a k. ú. Horky u Tábora a dílu „a“ o výměře 5 m2, odděleného na základě geometrického
plánu č. 2280 – 109/2014 ze dne 18. 8. 2015 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1088/28, ostatní
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 206 pro obec Tábor a k. ú. Horky u Tábora v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1088/38 o výměře 4532 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 1088/39 o výměře 8 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1088/62 o výměře 2632 m2,
ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Tábor a k. ú. Horky u Tábora
v dosavadním vlastnictví Města Tábor, IČO 253014, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradilo Město Tábor v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
f)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3368/64 o výměře 36 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 3368/65 o výměře 46 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3368/66 o výměře 1172 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 3368/67 o výměře 255 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3368/68
o výměře 405 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3368/69 o výměře 531 m2, ostatní plocha, ostatní
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komunikace, č. 3369/67 o výměře 539 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 3369/68 o výměře 111 m2, ostatní
plocha, jiná plocha, č. 3374/4 o výměře 318 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, č. 3374/5 o výměře
341 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, č. 3374/12 o výměře 55 m2, ostatní plocha, silnice, č. 3374/18
o výměře 41 m2, ostatní plocha, silnice, č. 3374/21 o výměře 10 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 3374/23 o výměře 875 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3374/24 o výměře 326 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 3374/26 o výměře 918 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3374/27
o výměře 169 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3374/28 o výměře 201 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 3374/29 o výměře 63 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3374/30 o výměře 815 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3374/31 o výměře 60 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 3374/32 o výměře 145 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 658
pro obec Zliv a k. ú. Zliv u Českých Budějovic v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 3306/7 o výměře 134 m2, ostatní plocha, silnice, č. 3368/70 o výměře 5 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 3374/25 o výměře 18 m2, ostatní plocha, silnice a č. 3374/33 o výměře 5 m2,
ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Zliv a k. ú. Zliv u Českých
Budějovic v dosavadním vlastnictví Města Zliv, IČO 245721, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
g)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1106/9 o výměře 521 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1106/10
o výměře 18 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1113/6 o výměře 199 m2, ostatní plocha, jiná plocha
a č. 1113/7 o výměře 11 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 49
pro obec a k. ú. Rožmberk nad Vltavou v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1141/22 o výměře 79 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 340/15 o výměře 293 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 340/17 o výměře 50 m2, ostatní plocha, silnice, č. 341/5 o výměře 145 m2, ostatní
plocha, silnice, č. 1140/25 o výměře 91 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1140/26 o výměře 21 m2, ostatní
plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Rožmberk nad Vltavou
v dosavadním vlastnictví Města Rožmberk nad Vltavou, IČO 246115, kdy poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
h)
dílu „a“ o výměře 2 m2, dílu „b“ o výměře 4 m2, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3974/27
o výměře 629 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3974/28 o výměře 51 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 3974/29 o výměře 336 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 3974/30 o výměře 29 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 1939 – 147/2018 ze dne
18. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3974/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1029 pro obec a k. ú. Borovany, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1515/24
o výměře 176 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1515/25 o výměře 26 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace a č. 1515/26 o výměře 92 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě
geometrického plánu č. 400 – 151/2018 ze dne 25. 3. 2019 z parcely evidence nemovitostí č. 1515, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1131 pro obec Borovany a k. ú. Vrcov v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4217/2 o výměře 10 m2, ostatní plocha,
silnice a č. 4274/2 o výměře 276 m2, ostatní plocha, silnice, která jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec a k. ú. Borovany, díl „e“ o výměře 52 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 1939 –
147/2018 ze dne 18. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3974/2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Borovany, díl „f“ o výměře 14 m2, oddělený
na základě geometrického plánu č. 1939 – 147/2018 ze dne 18. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 3974/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec a k. ú. Borovany, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1515/7 o výměře 137 m2, ostatní
plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 399 – 151/2018 ze dne 26. 3. 2019 z parcely
pozemkového katastru č. 1495/4, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Borovany a k. ú. Vrcov,
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1515/9 o výměře 422 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou
na základě geometrického plánu č. 399 – 151/2018 ze dne 26. 3. 2019 z parcely pozemkového katastru
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č. 1495/6, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Borovany a k. ú. Vrcov, pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 1515/28 o výměře 12 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 400 – 151/2018 ze dne 25. 3. 2019 z parcely pozemkového katastru č. 1492, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Borovany a k. ú. Vrcov, pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 1493/10 o výměře 41 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 400 – 151/2018 ze dne 25. 3. 2019 z parcely pozemkového katastru č. 1493/5, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec Borovany a k. ú. Vrcov a pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 1495/10 o výměře 23 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 400 – 151/2018 ze dne 25. 3. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1495/9, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Borovany a k. ú. Vrcov v dosavadním
vlastnictví Města Borovany, IČO 244686, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský
kraj v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
i)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1729/33 o výměře 92 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1729/34 o výměře 103 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1729/35 o výměře 47 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 1729/36 o výměře 308 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1729/37 o výměře
497 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1729/38 o výměře 1 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 1729/39 o výměře 2110 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 716 pro obec a k. ú. Vitín v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1726/7 o výměře 1 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1726/8 o výměře 49 m2, ostatní plocha,
silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 693 – 101/2020 ze dne 6. 11. 2020 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1726/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 1 pro obec a k. ú. Vitín a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1729/40 o výměře 6 m2, ostatní
plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 693 – 101/2020 ze dne 6. 11. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1729/7, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 1 pro obec a k. ú. Vitín v dosavadním vlastnictví Obce Vitín, IČO 581925, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
j)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 136/1 o výměře 53 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 136/5 o výměře 17 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 136/6 o výměře 21 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 257 pro obec Radomyšl a k. ú. Kaletice,
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2/3 o výměře 91 m2, trvalý travní porost, č. 144/6 o výměře
84 m2, orná půda a č. 258/5 o výměře 17 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 4 pro obec Radomyšl a k. ú. Podolí u Strakonic, pozemkových parcel katastru nemovitostí
č. 257/4 o výměře 50 m2, zahrada, č. 257/5 o výměře 64 m2, zahrada a č. 1511 o výměře 50 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 897 pro obec a k. ú. Radomyšl,
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 98/4 o výměře 417 m2, orná půda, č. 115/8 o výměře 734 m2,
orná půda, č. 115/9 o výměře 23 m2, orná půda, č. 115/10 o výměře 104 m2, orná půda, č. 115/11 o výměře
64 m2, orná půda, č. 787/2 o výměře 293 m2, ostatní plocha, neplodná půda, č. 787/15 o výměře 240 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 785/4 o výměře 1471 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 785/5 o výměře
94 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 787/35 o výměře 183 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 787/34
o výměře 183 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 787/37 o výměře 112 m2, ostatní plocha, jiná plocha
a č. 787/38 o výměře 77 m2, ostatní plocha, neplodná půda, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 257
pro obec Radomyšl a k. ú. Láz u Radomyšle v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 59/10 o výměře 243 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 1 pro obec Radomyšl a k. ú. Kaletice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1378/41
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o výměře 12 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1425/1 o výměře 1259 m2, ostatní plocha, silnice, č. 192/7
o výměře 59 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1378/42 o výměře 11 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Radomyšl, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 156/10
o výměře 179 m2, orná půda, č. 787/9 o výměře 525 m2, ostatní plocha, silnice, č. 787/12 o výměře 258 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 787/22 o výměře 91 m2, ostatní plocha, silnice, č. 787/30 o výměře 42 m2, ostatní
plocha, silnice, č. 787/31 o výměře 38 m2, ostatní plocha, silnice, č. 156/12 o výměře 71 m2, ostatní plocha,
silnice, č. 799/5 o výměře 2322 m2, ostatní plocha, silnice, č. 787/8 o výměře 300 m2, ostatní plocha, silnice
a č. 787/18 o výměře 165 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Radomyšl
a k. ú. Láz u Radomyšle v dosavadním vlastnictví Městyse Radomyšl, IČO 251721, kdy poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
k)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2161/12 o výměře 18 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 2165/2 o výměře 50 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1389
pro obec a k. ú. Katovice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 2192/46 o výměře 17 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec
a k. ú. Katovice v dosavadním vlastnictví Městyse Katovice, IČO 251305, kdy poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
l)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2728/22 o výměře 329 m2, ostatní plocha, mez, stráň, oddělené
na základě geometrického plánu č. 473 – 17/2020 ze dne 8. 12. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2728/17, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 242 pro obec a k. ú.
Plavsko a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2708/17 o výměře 254 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace a č. 2736/50 o výměře 18 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 242 pro obec a k. ú. Plavsko, v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 2727/10 o výměře 806 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 473 – 17/2020 ze dne 8. 12. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2727/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec a k. ú. Plavsko a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2887 o výměře 56 m2, ostatní
plocha, silnice a č. 2736/49 o výměře 306 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec a k. ú. Plavsko v dosavadním vlastnictví Obce Plavsko, IČO 512699, kdy náklady
na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
m)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 615/1 o výměře cca 4151 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
č. 615/12 o výměře cca 872 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 615/13 o výměře cca 40 m2, ostatní plocha,
jiná plocha, č. 615/14 o výměře cca 88 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 3516 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 5 a pozemkových parcel katastru nemovitostí
č. 2717/45 o výměře cca 245 m2, orná půda a č. 2658/25 o výměře cca 27 m2, ostatní plocha, manipulační
plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2900 pro obec České Budějovice a k. ú. České
Budějovice 6 v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2717/6 o výměře cca 4010 m2, orná půda, č. 2720/43 o výměře cca 533 m2, orná půda, č. 2720/45
o výměře cca 1387 m2, orná půda, č. 2720/41 o výměře cca 441 m2, orná půda, č. 2720/46 o výměře
cca 580 m2, orná půda, č. 2671/18 o výměře cca 1365 m2, orná půda, č. 2717/30 o výměře cca 70 m2,
orná půda, č. 2717/31 o výměře cca 200 m2, orná půda a č. 2658/23 o výměře cca 226 m2, ostatní plocha,
jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec České Budějovice a k. ú. České
Budějovice 6 v dosavadním vlastnictví Statutárního města České Budějovice, IČO 244732, na základě
smlouvy o budoucí smlouvě darovací v rámci stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. Etapa,“
3. přijetí daru
a)
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pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 277/12 o výměře 15 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 1306 – 117/2019 ze dne 24. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 277/2, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec a k. ú. Lomnice nad Lužnicí a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1996/87
o výměře 73 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 1306 – 117/2019
ze dne 24. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1996/86, ostatní plocha, neplodná půda,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Lomnice nad Lužnicí od Města Lomnice
nad Lužnicí, IČO 247022, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své
investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Jihočeský kraj,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 554/12 o výměře 156 m2, ostatní plocha, silnice a č. 554/13
o výměře 54 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
Blažejov a k. ú. Mutyněves od Obce Blažejov, IČO 246298, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 670/9 o výměře 16 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 243 – 08/2020 ze dne 27. 10. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 670/4, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1068 pro obec Větní a k. ú.
Záhoří u Větřní od Města Český Krumlov, IČO 245836, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1474/9 o výměře 1646 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1474/15
o výměře 4452 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1514/14 o výměře 3624 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec Skály a k. ú. Skály u Protivína od Obce Skály, IČO 250104, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
e)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 136/4 o výměře 32 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Dolní Dvořiště a k. ú. Mikulov od Obce Dolní Dvořiště, IČO 245844,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
f)
stavby silnice I/22 v úseku od UB 2232A04002 v km 85,471 st. st. do UB 2232A063 v km 85,866 st. st.
a stavby silnice I/22 v úseku od UB 2232A042 v km 86,717 st. st. do UB 2232A027 v km 87,731 st. st.
včetně všech součástí a příslušenství a včetně všech zastavěných pozemků za podmínky kvalitního
stavebně technického stavu staveb od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390,
g)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 638/4 o výměře 24 m2, ostatní plocha, silnice, č. 638/5 o výměře
7 m2, ostatní plocha, silnice a č. 639/8 o výměře 7829 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 418 pro obec Mirotice a k. ú. Radobytce, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 216/4
o výměře 12 m2, ostatní plocha, silnice, č. 217/2 o výměře 278 m2, ostatní plocha, silnice a č. 277/1
o výměře 496 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 505 pro obec Předotice a k. ú.
Křešice u Čížové a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 424/3 o výměře 27 m2, ostatní plocha,
silnice, č. 425/7 o výměře 224 m2, ostatní plocha, silnice, č. 426/1 o výměře 4545 m2, ostatní plocha, silnice,
č. 567/4 o výměře 84 m2, ostatní plocha, silnice a č. 747/14 o výměře 35 m2, ostatní plocha, silnice,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 404 pro obec Předotice a k. ú. Podolí II od Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
4. bezúplatný převod
a)
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pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 955/14 o výměře 43 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 60000 pro obec Tučapy a k. ú. Dvorce u Tučap, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 328/2 o výměře 114 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec
a k. ú. Orlík nad Vltavou, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2007/14 o výměře 286 m2, ostatní
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Milevsko, pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 1221/1 o výměře 48 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1221/26 o výměře 35 m2, ostatní plocha,
silnice a č. 1221/23 o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec
a k. ú. Přeštěnice, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1260/4 o výměře 92 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a č. 1260/5 o výměře 627 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 60000 pro obec Volyně a k. ú. Černětice, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1220/2
o výměře 104 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1220/39 o výměře 117 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1219/22
o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1219/24 o výměře 44 m2, ostatní plocha, silnice které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Rapšach, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 803/25
o výměře 6270 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú.
Bednáreček, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1026/6 o výměře 25 m2, ostatní plocha, silnice,
oddělené na základě geometrického plánu č. 652 – 113/2020 ze dne 20. 1.. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1026/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 60000 pro obec a k. ú. Dolní Pěna, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1072/3 o výměře 39 m2,
ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 652 – 113/2020 ze dne 20. 1.. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1072/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Dolní Pěna, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1059
o výměře 255 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec
a k. ú. Dolní Pěna, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 192/1 o výměře 261 m2, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Ledenice, ideální 1/24 pozemkových
parcel katastru nemovitostí č. 312/133 o výměře 19 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 312/134
o výměře 151 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1503
pro obec a k. ú. Vlachovo Březí z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví Jihočeského kraje,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 851/20 o výměře 84 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 161 – 12/2020 ze dne 9. 10. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 851/7, ostatní plocha, zeleň, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec a k. ú. Rodná,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 851/21 o výměře 363 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 161 – 12/2020 ze dne 9. 10. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 851/11, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec a k. ú. Rodná,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 278/3 o výměře 62 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 1306 – 117/2019 ze dne 24. 10. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 278/2, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec a k. ú.
Lomnice nad Lužnicí, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2318/14 o výměře 503 m2, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Rožmitál na Šumavě a k. ú. Hněvanov,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1632/3 o výměře 100 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Horní Planá a k. ú. Zvonková, pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 150/4 o výměře 648 m2, ostatní plocha, silnice, č. 195/2 o výměře 122 m2, ostatní plocha,
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silnice a č. 665/2 o výměře 8130 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví í č. 10002
pro obec Dolní Dvořiště a k. ú. Mikulov, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 470/2 o výměře 124 m2,
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec a k. ú. Nová Pec, pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2700/30 o výměře 2529 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10002 pro obec a k. ú. Plavsko, z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu, se sídlem
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, do vlastnictví Jihočeského kraje,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 870/3 o výměře 121 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 243 – 08/2020 ze dne 27. 10. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 870/1, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 43 pro obec Větní a k. ú. Záhoří
u Větřní, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1005/2 o výměře 132 m2, ostatní plocha, silnice,
oddělené na základě geometrického plánu č. 652 – 113/2020 ze dne 20. 1.. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1005, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4 pro obec a k. ú. Dolní
Pěna, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1082/29 o výměře 90 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 652 – 113/2020 ze dne 20. 1.. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1082/18, vodní plocha, tok umělý, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4 pro obec a k. ú. Dolní
Pěna, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3046/35 o výměře 207 m2, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 27 pro obec Petříkova a k. ú. Těšínov z vlastnictví České republiky – Lesů
České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 5008 Hradec Králové,
IČO 42196451, do vlastnictví Jihočeského kraje,
5. změnu
usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 63/2020/ZK – 3 ze dne 17. 12. 2020, kdy se text v části I. 1. d)
ruší a nahrazuje textem záměr prodeje pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2352/66 o výměře
92 m2, 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 1,5 násobek ceny u stavebních pozemků oproti ceně dosažené
ve znaleckém posudku – tj. 336 384,- 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,
6. předání k hospodaření
předmětu daru a bezúplatného převodu uvedeného v části II. 3. a 4. usnesení k vlastnímu hospodářskému
využití ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení
§ 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická
2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o.,
se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis
majetku“, která se tak doplní o nemovitosti uvedené v části II. 3. a 4. usnesení jako předmět daru
a bezúplatného převod;
III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části II. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
K bodu: Přijetí daru místní komunikace v obci Dolní Lhota od Města Stráž nad Nežárkou
Usnesení č. 104/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
nedoporučuje
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zastupitelstvu kraje schválit
přijetí daru místní komunikace 5c v délce 1,150 km od napojení na silnici I/34 křižovatkou až po plynulé
napojení na silnici III/14812 v obci Dolní Lhota od Města Stráž nad Nežárkou do vlastnictví Jihočeského
kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
K bodu: Budoucí prodej pozemků v k. ú. Dolní Dvořiště
Usnesení č. 105/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
prodej 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“
manželům ****** a ****** na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě uvedené v příloze č. 2 návrhu č.
74/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
K bodu: Prodej pozemku v k. ú. Pacelice - ukončení záměru
Usnesení č. 106/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodej
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 404/9 o výměře 67 m2, zahrada, 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 za kupní cenu 12 380,- Kč náklady spojené s prodejem nemovitosti
******,
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, nemovitosti popsané v části I. 1. usnesení jako předmět prodeje
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této
části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané
„Soupis majetku“, z níž bude ke stejnému dni vyňata nemovitost uvedená v části I. 1. usnesení jako předmět
prodeje v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
K bodu: Prodej pozemku v k. ú. Lnáře - ukončení záměru
Usnesení č. 107/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodej
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
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nemovitostí na listu vlastnictví č. 967 pro obec a k. ú. Lnáře za kupní cenu 2 260,- Kč a náklady spojené
s prodejem nemovitosti manželům ******,
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, nemovitosti popsané v části I. 1. usnesení jako předmět prodeje
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této
části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané
„Soupis majetku“, z níž bude ke stejnému dni vyňata nemovitost uvedená v části I. 1. usnesení jako předmět
prodeje v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
K bodu: Prodej pozemku v k. ú. Dolní Ostrovec - ukončení záměru
Usnesení č. 108/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodej
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 640/5 o výměře 13 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 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 za kupní cenu 1 209,- Kč a náklady
spojené s prodejem nemovitosti ******,
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, nemovitosti popsané v části I. 1. usnesení jako předmět prodeje
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této
části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané
„Soupis majetku“, z níž bude ke stejnému dni vyňata nemovitost uvedená v části I. 1. usnesení jako předmět
prodeje v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
K bodu: Směna pozemků v k. ú. Planá nad Lužnicí - ukončení záměru
Usnesení č. 109/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. směnu
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 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,
2. předání k hospodaření
předmětu směny uvedeného v části I. 1. usnesení k vlastnímu hospodářskému využití ve smyslu ustanovení
čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě a údržbě
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silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10,
IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde ke změně přílohy č. 2
zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých
Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, která se tak
doplní o nemovitosti uvedené v části I. 1. usnesení jako předmět směny,
3. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1. usnesení jako předmět směny v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této části, čímž dojde
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o.,
se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis
majetku“, z níž bude ke stejnému dni vyňata nemovitost uvedená v části I. 1. usnesení jako předmět směny
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
K bodu: Směna pozemků v k. ú. Měšice u Tábora - ukončení záměru
Usnesení č. 110/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. směnu
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1460/4 o výměře 33 m2, zahrada a č. 1462/16 o výměře 31 m 2,
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,
2. předání k hospodaření
předmětu směny uvedeného v části I. 1. usnesení k vlastnímu hospodářskému využití ve smyslu ustanovení
čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10,
IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde ke změně přílohy č. 2
zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých
Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, která se tak
doplní o nemovitost uvedenou v části I. 1. usnesení jako předmět směny,
3. 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, nemovitostí popsaných v části I. 1. usnesení jako předmět směny
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této
části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané
„Soupis majetku“, z níž budou ke stejnému dni vyňaty nemovitosti uvedené v části I. 1. usnesení jako
předmět směny v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
K bodu: IDS Jindřichův Hradec v období od 1. 1. 2021
Usnesení č. 111/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
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I.
bere na vědomí
1. usnesení Zastupitelstva města Jindřichův Hradec č. 431/24Z/2020 ze dne 16. 12. 2020 o schválení
vyšších výdajů na financování MHD uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 106/RK/21,
2. zápis ze společného jednání ve věci IDS Jindřichohradecka ze dne 8. 12. 2020 uvedený v příloze č. 2
návrhu č. 106/RK/21;
II. schvaluje
používání tarifu MHD Jindřichův Hradec na vyjmenovaných linkách veřejné linkové dopravy v závazku
veřejné služby Jihočeského kraje a úhradu protarifovací ztráty (mezi tarifem MHD Jindřichův Hradec a
tarifem dopravce ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., IČO 60071109) na těchto linkách Městem Jindřichův
Hradec od 1. 1. 2021 při nezměněném propočtu protarifovací ztráty používaném před 1. 1. 2021, dle
seznamu vyjmenovaných autobusových linek v příloze č. 3 návrhu č. 106/RK/21;
III. ukládá
Ing. Josefu Michálkovi, jednateli společnosti JIKORD, s.r.o., přípravu dodatku smlouvy č. 010/09/49/00/00
o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi Jihočeským krajem a dopravcem ČSAD
Jindřichův Hradec s.r.o., IČO 60071109, kterým bude řešena povinnost dopravce uvádět v rámci finančních
výkazů Jihočeskému kraji protarifovací ztrátu vyplacenou Městem Jindřichův Hradec v ostatních tržbách.
T: 18. 2. 2021
K bodu: Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, a.s.
Usnesení č. 112/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. dodatek č. 1 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k
zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce s dopravcem České dráhy,
a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 107/RK/21,
2. dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k
zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce s dopravcem České dráhy,
a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze 2 návrhu č. 107/RK/21,
3. dodatek č. 2 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k
zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci tratě 202 s dopravcem České dráhy, a.s.,
IČO 70890650, uvedený v příloze 3 návrhu č. 107/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, předložit dodatky Smluv o veřejných službách v přepravě
cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy
uvedené v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 11. 2. 2021
K bodu: Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a o podmínkách
úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi
Středočeským a Jihočeským krajem – objednávka Jihočeského kraje
Usnesení č. 113/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
závěry jednání koordinátorů dopravy Středočeského a Jihočeského kraje (společností IDSK p.o. a JIKORD
s.r.o.) týkající se přeshraniční spolupráce obou krajů v oblasti dopravy a jejich integrovaných dopravních
systémů;
II. schvaluje
objednávku Jihočeského kraje pro období jízdních řádů 2020/2021, kterou vymezuje rozsah linek a spojů ve
veřejné linkové dopravě po území Jihočeského kraje zajištěné Středočeským krajem a dopravci
Středočeského kraje dle „Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti,
a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou mezi Středočeským a Jihočeským“ č. SON/ODSH/264/18 a S-8580/DOP/2018,
v rozsahu přílohy č. 1 návrhu č. 92/RK/21;
III. ukládá
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JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje objednávku
uvedenou v části II. usnesení.
T: 5. 2. 2021
K bodu: Veřejnoprávní smlouva o spolupráci a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném
zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Plzeňským krajem – objednávka Jihočeského kraje
Usnesení č. 114/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
závěry jednání koordinátorů dopravy Plzeňského a Jihočeského kraje (společností POVED s.r.o. a JIKORD
s.r.o.) týkající se přeshraniční spolupráce obou krajů v oblasti dopravy a jejich integrovaných dopravních
systémů;
II. schvaluje
objednávku Jihočeského kraje pro období jízdních řádů 2020/2021, kterou vymezuje rozsah linek a spojů
v drážní dopravě a ve veřejné linkové dopravě po území Jihočeského kraje zajištěné Plzeňským krajem
a dopravci Plzeňského kraje dle „Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci a o podmínkách úhrady finančního
příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským a Plzeňským krajem“
č. SON/ODSH/271/18 a 0034/2019, v rozsahu příloh č. 1 a č. 2 návrhu č. 101/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje objednávky
uvedené v části II. usnesení.
T: 5. 2. 2021
K bodu: Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a o podmínkách
úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou mezi Jihočeským
a Středočeským krajem – objednávka Jihočeského kraje
Usnesení č. 115/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
závěry jednání koordinátorů dopravy Středočeského a Jihočeského kraje (společností IDSK p.o. a JIKORD
s.r.o.) týkající se přeshraniční spolupráce obou krajů v oblasti dopravy a jejich integrovaných dopravních
systémů;
II. schvaluje
objednávku Jihočeského kraje pro období jízdních řádů 2020/2021, kterou vymezuje rozsah linek a spojů v
drážní dopravě po území Jihočeského kraje zajištěné Středočeským krajem a dopravci Středočeského kraje
dle „Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a o podmínkách
úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou mezi Jihočeským
a Středočeským krajem“ č. SON/ODSH/119/19 a S-2393/DOP/2019, v rozsahu přílohy č. 1 návrhu č.
99/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje objednávku
uvedenou v části II. usnesení.
T: 5. 2. 2021
K bodu: Smlouva o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území Jihočeského kraje pro
roky 2021 až 2028 s dopravcem Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.
Usnesení č. 116/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území
Jihočeského kraje pro roky 2021 až 2028 s dopravcem Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.,
IČO 25166115, uvedenou v příloze návrhu č. 114/RK/21;
II. ukládá
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Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, předložit k projednání zastupitelstvu kraje Smlouvu
o závazku veřejné služby v přepravě cestujících pro zájmové území Jihočeského kraje pro roky 2021 až
2028 uvedenou v části I. usnesení.
T: 11. 2. 2021
K bodu: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy na tratích 228 a 229 s dopravcem
Jindřichohradecké místní dráhy a.s.
Usnesení č. 117/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy na tratích 228 a 229 s dopravcem
Jindřichohradecké místní dráhy a.s., IČO 62509870, uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 103/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy na tratích 228 a 229 uvedený v části I. usnesení.
T: 8. 2. 2021
K bodu: Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky mezi Jihočeským
krajem a Krajem Vysočina
Usnesení č. 118/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky
mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočina, IČO 70890749, uvedený v příloze návrhu č.102/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, předložit dodatek č. 3 Smlouvy uvedený v části I. usnesení
k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 11. 2. 2021
K bodu: Dodatek č. 9 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“ s
dopravcem GW Train Regio a.s.
Usnesení č. 119/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
dodatek č. 9 Smlouvy č. 010/16/199/03/00 o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní
osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru
Šumava“ s dopravcem GW Train Regio a.s., IČO 28664116, uvedený v příloze návrhu č. 98/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje dodatek
č. 9 Smlouvy č. 010/16/199/03/00 o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“
uvedený v části I.
T: 26. 2. 2021
K bodu: Zálohy autobusovým dopravcům na období 1. 1. 2021 - 11. 12. 2021
Usnesení č. 120/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
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aktuální výši finančních závazků vyplývající ze smluv s autobusovými dopravci pro rok 2021 v souladu se
schváleným rozpočtem na dopravní obslužnost pro rok 2021 uvedených v příloze č. 1 návrhu č. 93/RK/21;
II. schvaluje
výše záloh pro autobusové dopravce na období 1. 1. 2021 - 11. 12. 2021 a jejich částky dle platebních
kalendářů uvedených v příloze č. 2 návrhu č. 93/RK/21;
III. ukládá
Ing. Jiřímu Klásovi, vedoucímu ODSH, realizovat platby záloh dle platebních kalendářů podle části
II. usnesení.
T: 15. 2. 2021
K bodu: Harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2020
Usnesení č. 121/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2020 podle přílohy návrhu
č. 49/RK/21.
K bodu: Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2020
Usnesení č. 122/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o zařazení nezbytně nutných rozpočtových opatřeních č. 433/Z a 434/R – 459/R v závěru roku
2020.
K bodu: Rozpočtové změny 1/21
Usnesení č. 123/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
schválení rozpočtového opatření č. 1/H hejtmanem kraje;
II. schvaluje
1. rozpočtová opatření č. 9/R – 65/R,
2. návrh rozpočtových opatření č. 1/Z – 8/Z;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 1/Z – 8/Z;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 9/R –
65/R,
2. Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit rozpočtová opatření č. 1/Z – 8/Z zastupitelstvu
kraje k projednání.
K bodu: Smlouva o pracovnělékařských službách
Usnesení č. 124/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek
Smlouvu o pracovnělékařských službách mezi objednavatelem Jihočeským krajem a poskytovatelem
Nemocnicí České Budějovice, a.s., na období od podpisu smlouvy do 31. 12. 2023 ve znění uvedeném
v Příloze k návrhu.
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu
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1. zabezpečit veškeré úkony k realizaci části I. usnesení,
2. zajistit předložení Smlouvy o pracovnělékařských službách hejtmanovi kraje k podpisu.
T: do 10. 2. 2021
K bodu: Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 11. 2. 2021
Usnesení č. 125/2021/RK-8
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 11. 2. 2021 v upraveném znění.

MUDr. Martin Kuba
Hejtman Jihočeského kraje

…………………………………..
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