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 10. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 25. 2. 2021
Program:
1. Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2020
Usnesení 174/2021/RK-10
2. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 175/2021/RK-10
3. Plán pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby –
aktualizace 2021
Usnesení 176/2021/RK-10
4. Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2021
Usnesení 177/2021/RK-10
5. Realizace opatření pro řešení energetických úspor objektů Jihočeského kraje metodou EPC - ukončení
projektu
Usnesení 178/2021/RK-10
6. Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
Usnesení 179/2021/RK-10
7. Soubor nařízení Rady Jihočeského kraje o vyhlášení a rušení zvláště chráněných území
Usnesení 180/2021/RK-10
8. Vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace zřízené Jihočeským krajem v sociální oblasti
Usnesení 181/2021/RK-10
9. Změna kapacity u příspěvkových organizací zřizených Jihočeským krajem v sociální oblasti
Usnesení 182/2021/RK-10
10. „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická“ - méněpráce a vícepráce, dodatek č.3
Usnesení 183/2021/RK-10
11. Jižní tangenta České Budějovice - dodatek č. 1
Usnesení 184/2021/RK-10
12. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Most ev. č. 173 - 003 u Řepického rybníka“
Usnesení 185/2021/RK-10
13. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 164 – 006 v obci Strmilov“
Usnesení 186/2021/RK-10
14. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 145-023 přes Volyňku ve Vimperku“
Usnesení 187/2021/RK-10
15. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Klimatizační zařízení, varianta II.“ (Domov pro seniory Bechyně)
Usnesení 188/2021/RK-10
16. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky“
Usnesení 189/2021/RK-10
17. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Poskytování energetických služeb se zárukou EPC ve
vybraných objektech Jihočeského kraje část 1. až 3.“
Usnesení 190/2021/RK-10
18. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka - Výběr dodavatelů „Veřejná linková osobní doprava na území
Jihočeského kraje“
Usnesení 191/2021/RK-10
19. Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele
Usnesení 192/2021/RK-10
20. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 193/2021/RK-10
21. Vydání 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Usnesení 194/2021/RK-10
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22. Rozhodnutí jediného společníka - výběrové řízení - Demonstrační projekt RegiaMobil - část 2 - letní
autobusové linky Jindřichův Hradec - Choustník - Tábor a Jindřichův Hradec - Lomnice n. Luž. - Lišov a
Demonstrační projekt RegiaMobil - část 3 - letní autobusová linka Tábor - Milevsko - Orlík nad Vltavou Blatná
Usnesení 195/2021/RK-10
23. Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje veřejnou
linkovou dopravou
Usnesení 196/2021/RK-10
24. Změna tarifu autobusových dopravců v závazku veřejné služby Jihočeského kraje
Usnesení 197/2021/RK-10
25. Koupě pozemku v k. ú. Tábor
Usnesení 198/2021/RK-10
26. Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Údraž
Usnesení 199/2021/RK-10
27. Výpůjčka movitého majetku pořízeného z projektu I-CULT příspěvkovým organizacím Jihočeského kraje
Usnesení 200/2021/RK-10
28. Rozpočtové změny 4/21
Usnesení 201/2021/RK-10

*****
K bodu: Výroční zpráva Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2020
Usnesení č. 174/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
Výroční zprávu Jihočeského kraje o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, za rok 2020.

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 175/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy č. 1 návrhu
č. 197/RK/21;
II. schvaluje
1. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace radou kraje do výše 10 000,- Kč včetně dle
přílohy č. 2 návrhu č. 197/RK/21,
2. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 197/RK/21 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
a) ve výši 5 000,- Kč příjemci: Turistický spolek Lipenska, Loučovice 51, 382 76 Loučovice, IČO 05044791,
na zajištění akce: „Covide, nezlob mě“,
b) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Unie Roska - reg. org. Roska České Budějovice, z.p.s., Lipenská 869/17,
370 01 České Budějovice, IČO 65011732, na zajištění akce: „MaRS - 24 hodinový cvičební maraton s
roztroušenou sklerózou“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.
K bodu: Plán pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby –
aktualizace 2021
Usnesení č. 176/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
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Plán pokrytí území Jihočeského kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby – aktualizace
2021 dle přílohy č. 1 návrhu č. 81/RK/21;
II. pověřuje
jako orgán kraje vykonávající funkci zřizovatele Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje podle § 59
odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
MUDr. Marka Slabého, MBA, LL.M., ředitele Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, k jednání
se zástupci územních samosprávných celků o řešení dostupnosti zdravotnické záchranné služby v lokalitách
s hraniční či nedostatečnou dojezdovou dobou;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zveřejnit schválený Plán pokrytí území Jihočeského
kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby – aktualizace 2021 na úřední desce krajského
úřadu po dobu 15 dnů a na internetových stránkách Jihočeského kraje až do schválení nové aktualizace.
T: 1. 3. 2021
K bodu: Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2021
Usnesení č. 177/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2021 obchodní společnosti
Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149,
Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice
Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s.,
IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203 a Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804,
dle přílohy č. 1 návrhu č. 207/RK/21 v celkové výši 75 680 000,00 Kč,
2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2021
nemocnicím založeným Jihočeským krajem dle přílohy č. 2 návrhu č. 207/RK/21;
II. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh dle části I. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 18. 3. 2021
K bodu: Realizace opatření pro řešení energetických úspor objektů Jihočeského kraje metodou EPC ukončení projektu
Usnesení č. 178/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. ukončení projektu „Realizace opatření pro řešení energetických úspor objektů Jihočeského kraje metodou
EPC“ ke dni 25, 2. 2021,
2. ukončení smluvního vztahu dohodou mezi Jihočeským krajem a LOYD GROUP s.r.o., IČO 248 21 471,
včetně vypořádání práv a povinností ze smlouvy č. SDL/OREG/032/18, ve znění dodatku č. 1. Vlastní text
dohody bude předložen do dalšího jednání;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení.
K bodu: Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129
300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“
Usnesení č. 179/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Jankov, Jankov 46, 373 84 Dubné, IČO 00245020, o prodloužení termínu
realizace akce „Kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice“, v rámci kofinancování dotačního
programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů
a kanalizací II“;
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II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit prodloužení termínu realizace akce „Kanalizace a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice“, příjemce dotace obec Jankov, Jankov 46, 373 84 Dubné, IČO 00245020, v rámci
kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 8. 2021;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje návrh dotací a vzor smlouvy
k projednání.
T: 18. 3. 2021
K bodu: Soubor nařízení Jihočeského kraje o vyhlášení a rušení zvláště chráněných území
Usnesení č. 180/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I. vydává
1. podle § 36 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, dále podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, a to:
a) nařízení Jihočeského kraje, kterým se zřizuje přírodní památka Michovka dle přílohy č. 1 návrhu
č. 194/RK/21,
b) nařízení Jihočeského kraje, kterým se zřizuje přírodní památka Ražický dle přílohy č. 2 návrhu
č. 194/RK/21,
c) nařízení Jihočeského kraje, kterým se zřizuje přírodní památka Jehnědno dle přílohy č. 3 návrhu
č. 194/RK/21,
d) nařízení Jihočeského kraje, kterým se zřizuje přírodní památka Skalský rybník a Klokočínská olšina dle
přílohy č. 4 návrhu č. 194/RK/21,
e) nařízení Jihočeského kraje, kterým se zřizuje přírodní památka U Narovců dle přílohy č. 5 návrhu
č. 194/RK/21,
f) nařízení Jihočeského kraje, kterým se zřizuje přírodní památka Bavorovská stráň dle přílohy č. 6 návrhu
č. 194/RK/21,
g) nařízení Jihočeského kraje, kterým se zřizuje přírodní památka Smyslov dle přílohy č. 7 návrhu
č. 194/RK/21,
h) nařízení Jihočeského kraje, kterým se zřizuje přírodní památka Upolíny dle přílohy č. 8 návrhu
č. 194/RK/21,
i) nařízení Jihočeského kraje, kterým se zřizuje přírodní památka Klokočínské louky dle přílohy č. 9 návrhu
č. 194/RK/21,
2. podle § 45 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, dále podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, a to:
a) nařízení Jihočeského kraje, kterým se ruší přírodní památka Na Vysokém dle přílohy č. 10 návrhu
č. 194/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
I. usnesení.
T: 4/2021
K bodu: Vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace zřízené Jihočeským krajem v sociální oblasti
Usnesení č. 181/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Domov pro seniory Bechyně, IČO 75011239, paní Mgr.
Aleny Sakařové ke dni předcházejícímu dni jmenování ředitele příspěvkové organizace Domov pro seniory
Bechyně na základě výsledků konkurzního řízení, nejpozději však ke dni 30. 6. 2021, podle § 73 zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a dle důvodové zprávy mat. č. 212/RK/21;
II. schvaluje
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vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Bechyně, IČO 75011239,
se základními kvalifikačními předpoklady pro uchazeče uvedené v důvodové zprávě mat. č. 212/RK/21;
III. jmenuje
výběrovou komisi ve složení:
předsedkyně: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., uvolněná náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje,
členové:
Mgr. Pavla Doubková, vedoucí OSOV,
Ing. Jana Holická, vedoucí odd. kontroly a financování,
JUDr. Lukáš Glaser, vedoucí OLVV
Mgr. Alena Sakařová, ředitelka Domova pro seniory Bechyně,
náhradník:
Ing. Vendula Procházková, vedoucí odd. projektů a plánování sociálních služeb;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím krajského úřadu vypsání
výběrového řízení na funkci ředitele Domova pro seniory Bechyně.
T: 31. 3. 2021
K bodu: Změna kapacity u příspěvkových organizací zřizených Jihočeským krajem v sociální oblasti
Usnesení č. 182/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změnu kapacity Domova seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Bavorská 936, 383 01 Prachatice, IČO
00477109, u sociální služby „domov pro seniory“, identifikátor služby 8313175, ze současné kapacity 95
lůžek na 90 lůžek od 1. 1. 2022,
2. změnu kapacity Domova pro seniory Stachy - Kůsov, Kůsov 1, 384 73 Stachy, IČO 00477095, u sociální
služby „domov pro seniory“, identifikátor služby 9891915, ze současné kapacity 135 lůžek na 90 lůžek,
postupně přirozeným úbytkem od 1. 1. 2022.
K bodu: „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická“ - méněpráce a vícepráce, dodatek
č.3
Usnesení č. 183/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
méněpráce a vícepráce na akci „Dopravní napojení průmyslové zóny Tábor východ – Vožická“ uvedené ve
změnovém listu č. 3 včetně návrhu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 3, 4
návrhu č. 206/RK/21;
II. schvaluje
1. změnový list č. 3 po započtení méněprací a víceprací ve výši 1 940 007,43 Kč bez DPH dle důvodové
zprávy a přílohy č. 3 návrhu č. 206/RK/21,
2. uzavření dodatku č. 3 příslušné smlouvy mezi Jihočeským krajem a firmou EUROVIA CS, a.s.,
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 45274934, ve znění přílohy č. 4 návrhu
č. 206/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 3 smlouvy s firmou
EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 45274934, dle bodu II. tohoto
usnesení hejtmanovi kraje k podpisu.
T: do 15. 3. 2021
K bodu: Jižní tangenta České Budějovice - dodatek č. 1
Usnesení č. 184/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění dodatku č. 1 příslušné smlouvy dle důvodové zprávy a přílohy č.1 návrhu 262/RK/21;
II. schvaluje
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uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby sdružení
Společnost Jižní tangenta České Budějovice, COLAS CZ – FIRESTA – Fišer, Rubeška 215/1, Vysočany,
190 00 Praha 9;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy se sdružením
Společnost Jižní tangenta České Budějovice, COLAS CZ – FIRESTA – Fišer hejtmanovi k podpisu.
T: 1. 3. 2021
K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Most ev. č. 173 - 003 u Řepického rybníka“
Usnesení č. 185/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 192/RK/21 a jeho příloh č. 1 – 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Most ev.č. 173 – 003 u Řepického rybníka;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev.č. 173 – 003 u Řepického rybníka“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 3 k návrhu č. 192/RK/21 v tomto složení:
1) Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) Robert Vavřík, SÚS, ředitel závodu Strakonice
Tomáš Zábranský, SÚS, mostmistr závodu Strakonice
3) Bc. Pavla Pulcová, SÚS, vedoucí OTPS
Ing. Jan Hausel, SÚS, investiční technik
4) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
5) Jiří Letovský, OVZI KÚ
Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 164 – 006 v obci Strmilov“
Usnesení č. 186/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení
komise podle návrhu č. 191/RK/21 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Most ev.č. 164 – 006 v obci Strmilov“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev.č. 164 – 006 v obci Strmilov“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 3 k návrhu č. 191/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) Zdeněk Vašek, SÚS, mostmistr závodu J. Hradec
Ing. Josef Tolkner, SÚS, ředitel závodu J. Hradec
3) Bc. Pavla Pulcová, SÚS, vedoucí OTPS
Ing. Jan Hausel, SÚS, investiční technik
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4) Jiří Letovský, OVZI KÚ
Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 145-023 přes Volyňku ve Vimperku“
Usnesení č. 187/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení
komise podle návrhu č. 214/RK/21 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Most ev. č. 145-023 přes Volyňku ve Vimperku“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 145-023 přes Volyňku ve Vimperku“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 214/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
2) Ing. Zbyněk Staněk, mostmistr SÚS Prachatice
Ing. Jiří Růžička, ředitel závodu SÚS Prachatice
3) Petra Řimnáčová, odd. přípravy projektů OVZI KÚ
Jiří Letovský, odd. realizace investic OVZI KÚ
4) Ing. Tomáš Trajer, odd. realizace investic OVZI KÚ
Ing. Tereza Nováková, odd. přípravy projektů OVZI KÚ
5) Ing. Kateřina Cundová, odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Klimatizační zařízení, varianta II.“ (Domov pro seniory Bechyně)
Usnesení č. 188/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 220/RK/21 a jeho příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Klimatizační zařízení, varianta II.“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domovu pro seniory Bechyně, IČO 75011239, jakožto zadavateli, jmenovat komisi
na výběr dodavatele „Klimatizační zařízení, varianta II.“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2
k návrhu č. 220/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) Mgr. et. Bc. Alena Sakařová, ředitelka DS Bechyně
Petra Novotná, zástupkyně ředitelky DS Bechyně
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3) Daniela Valentová, vedoucí ekonom. úseku DS Bechyně
Pavel Sopko, technický pracovník DS Bechyně
4) Ing. Jana Holická, vedoucí odd. kontroly a financování OSOV KÚ
Ing. Irena Troníčková, odd. kontroly a financování OSOV KÚ
5) Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Kateřina Cundová, odd. realizace zadávání zakázek OVZI KÚ,
2. Mgr. et. Bc. Aleně Sakařové, ředitelce Domova pro seniory Bechyně, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky“
Usnesení č. 189/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 190/RK/21 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Zabezpečení
svahu silnice II/161 Studánky“,
2. uzavření smlouvy o společnosti mezi Jihočeským krajem a městem Vyšší Brod ve znění příloha č. 4
návrhu č. 190/RK/21;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele na akci „Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 4 k návrhu č. 190/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
2) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS, ředitel závodu Č. Krumlov
Jiří Němeček, SÚS, náměstek závodu Č. Krumlov
3) Ing. Milan Zálešak, starosta města Vyšší Brod
Bc. Jan Straka, místostarosta města Vyšší Brod
4) Ing. Tomáš Trajer, OVZI KÚ
Jiří Letovský, OVZI KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Poskytování energetických služeb se zárukou EPC ve
vybraných objektech Jihočeského kraje část 1. až 3.“
Usnesení č. 190/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
důvody zrušení zadávacího řízení uvedené v důvodové zprávě;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Poskytování energetických služeb se zárukou EPC
ve vybraných objektech Jihočeského kraje část 1. až 3“ na základě § 127 odst. 2, písm. d) zákona
č. 134/2016 Sb., protože v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit všechny potřebné úkony související se
zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb se zárukou EPC
ve vybraných objektech Jihočeského kraje část 1. až 3“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka - Výběr dodavatelů „Veřejná linková osobní doprava na
území Jihočeského kraje“
Usnesení č. 191/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokoly o otevírání nabídek pro Část 1 České Budějovice, Část 2 Český Krumlov, Část 3 Jindřichův
Hradec, Část 4 Písek, Část 5 Prachatice, Část 6 Strakonice, Část 7 Tábor, Protokoly o jednání komise
v jednotlivých částech, podrobné zápisy o posouzení splnění podmínek v jednotlivých částech uvedené
v přílohách č. 1 - 63 k návrhu č. 228RK/21;
II. schvaluje
1. rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Veřejná
linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“, Část 1: Provozní oblast České Budějovice, takto:
Zadavatel vybírá k uzavření smlouvy dodavatele: GW BUS a.s., IČO 04356683, se sídlem: Pekárenská
255/77, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice,
2. rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Veřejná
linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“, Část 2: Provozní oblast Český Krumlov, takto:
Zadavatel vybírá k uzavření smlouvy dodavatele: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, IČO 26060451, se
sídlem: Žižkova tř. 1914/1a, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice,
3. rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Veřejná
linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“, Část 3: Provozní oblast Jindřichův Hradec, takto:
Zadavatel vybírá k uzavření smlouvy dodavatele: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., IČO 26060451,
se sídlem: Žižkova tř. 1914/1a, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice,
4. rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Veřejná
linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“, Část 4: Provozní oblast Písek, takto: Zadavatel vybírá
k uzavření smlouvy dodavatele: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., IČO 26060451, se sídlem:
Žižkova tř. 1914/1a, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice,
5. rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Veřejná
linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“, Část 5: Provozní oblast Prachatice, takto: Zadavatel
vybírá k uzavření smlouvy dodavatele: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., IČO 26060451, se
sídlem: Žižkova tř. 1914/1a, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice,
6. rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Veřejná
linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“, Část 6: Provozní oblast Strakonice, takto: Zadavatel
vybírá k uzavření smlouvy dodavatele: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., IČO 26060451, se
sídlem: Žižkova tř. 1914/1a, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice,
7. rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Veřejná
linková osobní doprava na území Jihočeského kraje“, Část 7: Provozní oblast Tábor, takto: Zadavatel vybírá
k uzavření smlouvy dodavatele: BusLine pro JčK, se sídlem: Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily,
tj. společnost složená z dodavatelů BL13 s.r.o., IČO 07782926, se sídlem: Na Rovinkách 211, Podmoklice,
513 01 Semily a BusLine LK s.r.o., IČO 05666384, se sídlem: Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01
Semily;
III.
ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit dokončení zadávacího řízení v souladu se
schválenými rozhodnutími.
K bodu: Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele
Usnesení č. 192/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
ukládá
odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole,
Tábor, Náměstí T.G. Masaryka 788, IČO 60064781, ve výši 192 885 Kč v souladu s důvodovou zprávou
návrhu č. 170/RK/21.
K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 193/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
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schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro:
1. Základní uměleckou školu, Strakonice, Kochana z Prachové 263, IČO 60650745, ve výši 34 000 Kč,
2. Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu, Volyně, Resslova 440, IČO 60650494, ve výši
800 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 202/RK/21.
K bodu: Vydání 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Usnesení č. 194/2021/RK-10
I. bere na vědomí
1. informaci o projednání návrhu 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, jejím obsahu a
přípravě vydání;
2. vypořádání připomínek uplatněných v rámci projednání návrhu 7. aktualizace Zásad územního rozvoje
Jihočeského kraje;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje:
1. rozhodnout o námitkách uplatněných obcí Mazelov v průběhu pořizování návrhu 7. aktualizace Zásad
územního rozvoje Jihočeského kraje v navrženém znění;
2. vydat 7. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje;
III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit členům zastupitelstva návrh rozhodnutí o
námitkách uplatněných obcí Mazelov, návrh vypořádání připomínek a návrh 7. aktualizace Zásad územního
rozvoje Jihočeského kraje k projednání a vydání.
K bodu: Rozhodnutí jediného společníka - výběrové řízení - Demonstrační projekt RegiaMobil - část 2 - letní
autobusové linky Jindřichův Hradec - Choustník - Tábor a Jindřichův Hradec - Lomnice n. Luž. - Lišov a
Demonstrační projekt RegiaMobil - část 3 - letní autobusová linka Tábor - Milevsko - Orlík nad Vltavou Blatná
Usnesení č. 195/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, v souladu s ustanovením
§ 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
I. bere na vědomí
1. znění návrhu výzvy k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Demonstrační projekt
RegiaMobil - část 2 - letní autobusové linky Jindřichův Hradec - Choustník - Tábor a Jindřichův Hradec Lomnice n. Luž. - Lišov včetně příloh této výzvy, uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 200/RK/21,
2. znění návrhu výzvy k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Demonstrační projekt
RegiaMobil - část 3 - letní autobusová linka Tábor - Milevsko - Orlík nad Vltavou - Blatná včetně příloh této
výzvy, uvedené v příloze č. 2 návrhu č. 200/RK/21;
II. schvaluje
1. zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Demonstrační projekt RegiaMobil - část 2 letní autobusové linky Jindřichův Hradec - Choustník - Tábor a Jindřichův Hradec - Lomnice n. Luž. - Lišov,
2. zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Demonstrační projekt RegiaMobil - část 3 letní autobusová linka Tábor - Milevsko - Orlík nad Vltavou - Blatná,
3. seznam navržených uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky pro výběrové řízení k veřejné zakázce
malého rozsahu Demonstrační projekt RegiaMobil - část 2 - letní autobusové linky Jindřichův Hradec Choustník - Tábor a Jindřichův Hradec - Lomnice n. Luž. - Lišov uvedený v příloze č. 3 návrhu č. 200/RK/21,
4. seznam navržených uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky pro výběrové řízení k veřejné zakázce
malého rozsahu Demonstrační projekt RegiaMobil - část 3 - letní autobusová linka Tábor - Milevsko - Orlík
nad Vltavou - Blatná uvedený v příloze č. 4 návrhu č. 200/RK/21;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro otvírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na určení dodavatele pro veřejné
zakázky uvedené v bodě I. návrhu č. 200/RK/21 v tomto složení:
Členové:
1. Ing. Zuzana Jelínková Ph.D., JIKORD s.r.o.
2. Ing. Martin Stach, JIKORD s.r.o.
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3. Bc. Tomáš Medek, JIKORD s.r.o.
4. Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ
5. Bc. Ivana Havlíková, ODSH KÚ
Náhradníci:
1. Ing. Jiří Pešek, JIKORD s.r.o.
2. Bc. Jan Říha, JIKORD s.r.o.
3. Ing. Josef Michálek, JIKORD s.r.o.
4. Ing. Klára Tejmlová, OVZI KÚ
5. Petr Šedivý, ODSH KÚ
IV. ukládá
Ing. Josefovi Michálkovi, jednateli společnosti JIKORD s.r.o.:
1. zajistit administraci veřejné zakázky malého rozsahu Demonstrační projekt RegiaMobil - část 2 - letní
autobusové linky Jindřichův Hradec - Choustník - Tábor a Jindřichův Hradec - Lomnice n. Luž. - Lišov,
2. zajistit administraci veřejné zakázky malého rozsahu Demonstrační projekt RegiaMobil - část 3 - letní
autobusová linka Tábor - Milevsko - Orlík nad Vltavou - Blatná,
3. předložit radě kraje v působnosti jediného společníka společnosti JIKORD s.r.o. doporučení k rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Demonstrační projekt RegiaMobil část 2 - letní autobusové linky Jindřichův Hradec - Choustník - Tábor a Jindřichův Hradec - Lomnice n. Luž. Lišov,
4. předložit radě kraje v působnosti jediného společníka společnosti JIKORD s.r.o. doporučení k rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Demonstrační projekt RegiaMobil část 3 - letní autobusová linka Tábor - Milevsko - Orlík nad Vltavou - Blatná.
T: 15. 4. 2021
K bodu: Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje
veřejnou linkovou dopravou
Usnesení č. 196/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. Dodatek č. 29 Smlouvy č. 010/09/48/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen Smlouva) s dopravcem ČSAD STTRANS
a.s., IČO: 25198688, uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 209/RK/21RK/21,
2. Dodatek č. 32 Smlouvy č. 010/09/49/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen Smlouva) s dopravcem ČSAD Jindřichův
Hradec s.r.o., IČO: 60071109, uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 209/RK/21RK/21,
3. Dodatek č. 35 Smlouvy č. 010/09/47/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen Smlouva) s dopravcem COMETT PLUS,
spol. s r.o., IČO: 60071397, uvedený v příloze č. 3 návrhu č. 209/RK/21RK/21;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje dodatky smluv o
závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve znění podle části I. tohoto
návrhu.
T: 10. 3. 2021
K bodu: Změna tarifu autobusových dopravců v závazku veřejné služby Jihočeského kraje
Usnesení č. 197/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. Dodatek č. 30 Smlouvy č. 010/09/48/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ČSAD STTRANS
a.s., IČO 25198688, včetně Přílohy č. 3 Smlouvy (Ceník jízdného Jihočeského kraje) účinné od 1. 4. 2021,
uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 217/RK/21,
2. Dodatek č. 51 Smlouvy č. 010/09/50/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a.s., IČO 26060451, včetně Přílohy č. 3 Smlouvy (Ceník jízdného
Jihočeského kraje) účinné od 1. 4. 2021, uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 217/RK/21,
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3. Dodatek č. 34 Smlouvy č. 010/09/51/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a.s. (právní nástupce společnosti DOPRAVA ZÁRUBA M&K s.r.o.), IČO:
26060451, včetně Přílohy č. 3 Smlouvy (Ceník jízdného Jihočeského kraje) účinné od 1. 4. 2021, uvedený v
příloze č. 3 návrhu č. 217/RK/21,
4. Dodatek č. 36 Smlouvy č. 010/09/47/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem COMETT PLUS,
spol. s r.o., IČO: 60071397, včetně Přílohy č. 3 Smlouvy (Ceník jízdného Jihočeského kraje) účinné od 1. 4.
2021, uvedený v příloze č. 4 návrhu č. 217/RK/21,
5. Dodatek č. 33 Smlouvy č. 010/09/49/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ČSAD Jindřichův
Hradec s.r.o., IČO: 60071109, včetně Přílohy č. 3 Smlouvy (Ceník jízdného Jihočeského kraje) účinné od 1.
4. 2021, uvedený v příloze č. 5 návrhu č. 217/RK/21,
6. Dodatek č. 25 Smlouvy č. 010/09/54/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem Štefl-tour Dačice
s.r.o., IČO: 07224605, včetně Přílohy č. 3 Smlouvy (Ceník jízdného Jihočeského kraje) účinné od 1. 4. 2021,
uvedený v příloze č. 6 návrhu č.217/RK/21,
7. Dodatek č. 18 Smlouvy č. 010/09/56/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem „Dopravní podnik
Města Vlachovo Březí, s.r.o.“, IČO: 25164538, včetně Přílohy č. 3 Smlouvy (Ceník jízdného Jihočeského
kraje) účinné od 1. 4. 2021, uvedený v příloze č. 7 návrhu č. 217/RK/21,
8. Dodatek č. 40 Smlouvy č. 010/09/46/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem GW BUS a.s.,
IČO: 04356683, včetně Přílohy č. 3 Smlouvy (Ceník jízdného Jihočeského kraje) účinné od 1. 4. 2021,
uvedený v příloze č. 8 návrhu č. 217/RK/21,
9. Dodatek č. 22 Smlouvy č. 010/09/52/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ICOM transport
a.s., IČO: 46346040, včetně Přílohy č. 3 Smlouvy (Ceník jízdného Jihočeského kraje) účinné od 1. 4. 2021,
uvedený v příloze č. 9 návrhu č. 217/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje dodatky smluv o
závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve znění podle části I. tohoto
usnesení.
T: 15. 3. 2021
K bodu: Koupě pozemku v k. ú. Tábor
Usnesení č. 198/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi pozemku parcely KN č. 5293/7 o výměře 5511 m2 v k. ú. Tábor, od paní ******, za kupní cenu
stanovenou prodávajícím, a to ve výši 192 885 Kč, do vlastnictví Jihočeského kraje, dle návrhu smlouvy v
příloze č. 4 návrhu č. 168/RK/21,
b) předání uvedeného majetku dle části I. 1. a) tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Vyšší
odborné škole a Střední zemědělské škole, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, IČO 60064781, 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) tohoto 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) tohoto usnesení,
3. vzít na vědomí
informaci, že rada schválila nařízený odvod z fondu investic Vyšší odborné školy a Střední zemědělské
školy, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, IČO 60064781, do rozpočtu kraje k úhradě kupní ceny
za pozemek uvedený v části I. 1. a) tohoto usnesení;
II. ukládá
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Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na koupi dle části I. tohoto usnesení
zastupitelstvu kraje k projednání.
K bodu: Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Údraž
Usnesení č. 199/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I.
ruší
usnesení č. 969/2020/RK-105 ze dne 03. 09. 2020 k bodu „Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami
v k. ú. Údraž“;
II. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Údraž, svěřených k hospodaření Správě a údržbě silnic
Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 453 podle přílohy č. 1 návrhu č. 211/RK/21 s překročením limitu
ceny o +9,7 % a výměry o +8,1 % 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: Výpůjčka movitého majetku pořízeného z projektu I-CULT příspěvkovým organizacím Jihočeského
kraje
Usnesení č. 200/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. výpůjčku movitého majetku – jednoho kusu muzejního kufříku a uzavření smlouvy o výpůjčce movitého
majetku s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice,
IČO 00073539,
2. výpůjčku movitého majetku – jednoho kusu muzejního kufříku a uzavření smlouvy o výpůjčce movitého
majetku s Prácheňským muzeem v Písku, Velké nám. 114, 397 24 Písek, IČO 00367851,
3. výpůjčku movitého majetku – jednoho kusu muzejního kufříku a uzavření smlouvy o výpůjčce movitého
majetku s Muzeem středního Pootaví, Zámek 1, 386 01 Strakonice, IČO 00072150,
4. výpůjčku movitého majetku – jednoho kusu muzejního kufříku a uzavření smlouvy o výpůjčce movitého
majetku s Prachatickým muzeem, Velké náměstí 13, 383 01 Prachatice, IČO 00071854,
5. výpůjčku movitého majetku – jednoho kusu muzejního kufříku a uzavření smlouvy o výpůjčce movitého
majetku s Regionálním muzeem v Českém Krumlově, Horní ulice 152, 381 01 Český Krumlov,
IČO 00070572, vše dle přílohy č. 1 návrhu č. 185/RK/21
6. výpůjčku movitého majetku – jednoho kusu muzejního kufříku a jednoho kusu Lodhéřovského betlému
a uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku s Muzeem Jindřichohradecka, Balbínovo náměstí 19/I,
377 01 Jindřichův Hradec dle přílohy č. 1 a č. 2 návrhu č. 185/RK/21
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
K bodu: Rozpočtové změny 4/21
Usnesení č. 201/2021/RK-10
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
rozpočtová opatření č. 76/R – 88/R;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 76/R –
88/R.
MUDr. Martin Kuba
Hejtman Jihočeského kraje

………………………………..

13
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

