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 11. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 4. 3. 2021
Program:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 202/2021/RK-11
2. Návrh volby přísedících krajského soudu
Usnesení 203/2021/RK-11
3. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků pro kancelář ERDV
Usnesení 204/2021/RK-11
4. Podpůrná opatření Jihočeského kraje na obnovu cestovního ruchu na území Jihočeského kraje vyhodnocení
Usnesení 205/2021/RK-11
5. Úprava systému řízení cestovního ruchu Jihočeského kraje
Usnesení 206/2021/RK-11
6. Plán činnosti Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje pro rok 2021
Usnesení 207/2021/RK-11
7. Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021
Usnesení 208/2021/RK-11
8. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1399-1 za obcí Třebohostice“
Usnesení 209/2021/RK-11
9. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 138-009 přes potok za Vlastcem“
Usnesení 210/2021/RK-11
10. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 13510-6 za obcí Rybova Lhota“
Usnesení 211/2021/RK-11
11. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12 A-1“
Usnesení 212/2021/RK-11
12. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12-B2“
Usnesení 213/2021/RK-11
13. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P 13 A“
Usnesení 214/2021/RK-11
14. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Průtah silnice II/164 Kunžak“
Usnesení 215/2021/RK-11
15. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Obchvat města Kaplice, 2. etapa, silnice II/154“, okr. Český Krumlov vypracování projektové dokumentace
Usnesení 216/2021/RK-11
16. Zadávací řízení – veřejná zakázka‘ ‘Dodávka vozidel pro ZZS JčK“
Usnesení 217/2021/RK-11
17. Zadávací řízení – veřejná zakázka‘ ‘Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“
Usnesení 218/2021/RK-11
18. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Expoziční a architektonické osvětlení včetně dopravy a instalace pro
hrad Strakonice“ (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení 219/2021/RK-11
19. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Přístřešek nad solankové hospodářství včetně zásobníku na solanku
na středisku Blatná“
Usnesení 220/2021/RK-11
20. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Přístřešek na mechanizaci na středisku Třeboň“
Usnesení 221/2021/RK-11
21. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Propustek na silnici III/10552 Křižanov“
Usnesení 222/2021/RK-11
22. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Revitalizace GEU Kaplice“ (Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86)
Usnesení 223/2021/RK-11
23. Změna usnesení č. 235/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020 – Účast na Hrách X. LODM ČR 2021 v
Olomouckém kraji
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Usnesení 224/2021/RK-11
24. Žádost o individuální dotaci FK Spartak MAS Sezimovo Ústí
Usnesení 225/2021/RK-11
25. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení 226/2021/RK-11
26. Smluvní zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve veřejné linkové osobní dopravě od 12. 12.
2021
Usnesení 227/2021/RK-11
27. Finanční prostředky na úhradu ztráty související s epidemií SARS CoV-2 z dopravní obslužnosti za rok
2020
Usnesení 228/2021/RK-11
28. Redukce dopravní obslužnosti v oblasti drážní dopravy od 13. 6. 2021
Usnesení 229/2021/RK-11
29. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení záměru
Usnesení 230/2021/RK-11
30. Převzetí stavby železničního mostu přes Orlickou přehradu u Červené nad Vltavou do vlastnictví
Jihočeského kraje
Usnesení 231/2021/RK-11
31. Převzetí a předání stavebních objektů v rámci staveb
Usnesení 232/2021/RK-11
32. Záměr darování pozemku v k. ú. Lišov městu Lišov
Usnesení 233/2021/RK-11
33. Záměr budoucí směny pozemků v k. ú. Lišov
Usnesení 234/2021/RK-11
34. Směna pozemků v k. ú. Písek
Usnesení 235/2021/RK-11
35. Prodej části pozemku v k. ú. Veselka u Vimperka
Usnesení 236/2021/RK-11
36. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na dlouhodobý pronájem souboru nemovitostí Nemocnici Dačice, a.
s. a dodatku ke smlouvě
Usnesení 237/2021/RK-11
37. Změna č. 1 usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 246/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020 ve věci
„Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2021“
Usnesení 238/2021/RK-11
38. Žádost o změnu realizace projektu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení 239/2021/RK-11
39. Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce
2021, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 240/2021/RK-11
40. Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2021 výběr projektů
Usnesení 241/2021/RK-11
41. Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 242/2021/RK-11
42. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských
kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, podpora
pěstounství), 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 243/2021/RK-11
43. Změna části usnesení č. 42/2019/ZK-19 k realizaci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 244/2021/RK-11
44. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 245/2021/RK-11
45. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám“
Usnesení 246/2021/RK-11
46. Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje na rok 2021
Usnesení 247/2021/RK-11
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47. Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2021
Usnesení 248/2021/RK-11
48. Poskytnutí individuálních dotací na rok 2021 ostatním subjektům v gesci OEKO
Usnesení 249/2021/RK-11
49. Rozpočtové změny 5/21
Usnesení 250/2021/RK-11
50. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 18. 3. 2021
Usnesení 251/2021/RK-11

*****
K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 202/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 22. 2. 2021.

K bodu: Návrh volby přísedících krajského soudu
Usnesení č. 203/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
návrh volby paní Magdaleny Opolzerové a Ing. Stanislava Jindry do funkce přísedících Krajského soudu
v Českých Budějovicích a předložení tohoto návrhu členy zastupitelstva na zasedání zastupitelstva kraje.

K bodu: Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků pro kancelář ERDV
Usnesení č. 204/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o poskytnutí peněžních prostředků ve výši 28 669 € (tj. 752 417,90 Kč) pro zemi Horní
Rakousko, Landhausplatz 1, 4021 Linz, Österreich, na činnost Kanceláře ERDV, představující podíl
Jihočeského kraje na rozpočtu Evropského regionu Dunaj-Vltava a uzavření smlouvy o jejich poskytnutí,
která je přílohou návrhu č. 231/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí peněžních prostředků ve výši 28 669 € (tj. 752 417,90 Kč) pro zemi
Horní Rakousko, Landhausplatz 1, 4021 Linz, Österreich, na činnost Kanceláře ERDV, představující podíl
Jihočeského kraje na rozpočtu Evropského regionu Dunaj-Vltava a uzavření smlouvy o jejich poskytnutí;
III. ukládá
MUDr. Martinovi Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 03. 2021

K bodu: Podpůrná opatření Jihočeského kraje na obnovu cestovního ruchu na území Jihočeského kraje vyhodnocení
Usnesení č. 205/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
vyhodnocení čerpání programové motivace – Podpůrná opatření Jihočeského kraje na obnovu cestovního
ruchu na území Jihočeského kraje;
II. schvaluje
poskytnutí daru jako finanční motivace pro zvolení jižních Čech jako místa pro rodinnou dovolenou formou
slevy na ubytování v penzionech a hotelech dle přílohy č. 1 návrhu č. 237/RK/21;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí daru jako finanční motivace pro zvolení jižních Čech jako místa pro
rodinnou dovolenou formou slevy na ubytování v penzionech a hotelech dle přílohy č. 2 návrhu
č. 237/RK/21;
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IV. ukládá
Mgr. Františkovi Talířovi, 1. náměstkovi kraje, předložit návrh v souladu s částí III. usnesení zastupitelstvu
kraje k projednání.
T: 18. 3. 2021

K bodu: Úprava systému řízení cestovního ruchu Jihočeského kraje
Usnesení č. 206/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
stávající stav systému řízení cestovního ruchu v Jihočeském kraji;
II. schvaluje
doplnění Manuálu turistických oblastí o maximální počet turistických oblastí na území Jihočeského kraje na
počet 9 turistických oblastí;
III. ukládá
Ing. Jaromíru Poláškovi, řediteli Jihočeské centrály cestovního ruchu, IČ: 72053127, příspěvkové organizace
Jihočeského kraje:
1. realizovat změny systému řízení ve smyslu snížení počtu turistických oblastí,
2. připravit návrh změny organizační struktury JCCR v důsledku snížení počtu produktových manažerů.

K bodu: Plán činnosti Komise pro cestovní ruch Rady Jihočeského kraje pro rok 2021
Usnesení č. 207/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
plán činnosti Komise pro cestovní ruch pro rok 2021.

K bodu: Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021
Usnesení č. 208/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
1. s návrhem pravidel „Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021“ dle
přílohy 1 návrhu č. 241/RK/21 s alokací 47.240.000,00 Kč,
2. s odlišným postupem v rámci „Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021“
mimo směrnici SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit pravidla „Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021“,
2. vyhlásit „Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2021“ s termínem zveřejnění
programu dne 19. 03 2021 a s termínem pro podávání žádostí od 19. 4. 2021 do 3. 5. 2021 do 12.00 hod.,
3. schválit odlišný postup v rámci „Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok
2021“ mimo směrnici SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory;
III. jmenuje
předsedu a členy Hodnotící komise Jihočeského kraje pro „Krajský dotační program na podporu sociálních
služeb pro rok 2021“ v tomto složení:
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana, předsedkyně komise,
Ing. Olga Bastlová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Jaroslava Martanová, členka zastupitelstva kraje,
Pavel Hroch, náměstek hejtmana,
Miloš Silovský,
Mgr. Jusúf Traore, Dis., člen sociální komise,
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA., člen zastupitelstva kraje;
IV. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 03. 2021
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1399-1 za obcí Třebohostice“
Usnesení č. 209/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.243/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. 1399-1 za obcí Třebohostice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 1399-1 za obcí Třebohostice“ 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. 138-009 přes potok za Vlastcem“
Usnesení č. 210/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.254/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. 138-009 přes potok za Vlastcem“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 138-009 přes potok za Vlastcem“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Jaroslav Kozák, SÚS JčK, závod PI, ředitel
Ing. Rudolf Pešta, SÚS JčK, závod PI, 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.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 13510-6 za obcí Rybova Lhota“
Usnesení č. 211/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.259/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. 13510-6 za obcí Rybova Lhota“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 13510-6 za obcí Rybova Lhota“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod TA, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK, závod TA, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Šárka Šulistová Hošková, DiS., SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Vykoukovi, dočasně pověřenému vedením Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12 A-1“
Usnesení č. 212/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle návrhu č. 244/RK/21
a jeho příloh č. 1 – 3,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace
komunikací II. třídy P12 A-1“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele na akci „Modernizace komunikací II. třídy P12 A-1“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 244/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
2) Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI
Ing. Tereza Nováková, OVZI
3) Petra Řimnáčová, OVZI
Jiří Letovský, OVZI
4) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI
5) Petr Brom, SÚS JčK, závod Č. Budějovice
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod Č. Budějovice;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12-B2“
Usnesení č. 213/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle návrhu č. 257/RK/21
a jeho příloh č. 1 – 3,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace
komunikací II. třídy P12B-2“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele na akci „Modernizace komunikací II. třídy P12 B-2“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 257/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
2) Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI KÚ
Ing. Tereza Nováková, OVZI KÚ
3) Petra Řimnáčová, OVZI KÚ
Jiří Letovský, OVZI KÚ
4) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ
5) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod J. Hradec
Aleš Kolman, SÚS JčK, závod J. Hradec;
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 „Modernizace komunikací II. třídy P 13 A“
Usnesení č. 214/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle návrhu č. 268/RK/21
a jeho příloh č. 1 – 3,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
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 „Modernizace
komunikací II. třídy P 13 A“,
2. uzavření smlouvy o společnosti mezi Jihočeským krajem a městem Trhové Sviny ve znění příloha č. 4
návrhu č. 268/RK/21;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele na akci „Modernizace komunikací II. třídy P 13 A““ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 268/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
2) Mgr. Věra Korčaková, starostka města Trhové Sviny
Jiří Čajan, město Trhové Sviny
3) Bc. Alena Frdlíková, OVZI
Ing. Tereza Nováková, OVZI
4) Ing. Jitka Liláková, OVZI
Jiří Letovský, OVZI
5) Petr Brom, SÚS JčK, závod Č. Budějovice
Miroslav Straka, SÚS JčK
7
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

6) Ing. Pavel Bürger, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Průtah silnice II/164 Kunžak“
Usnesení č. 215/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.263/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 „Průtah silnice II/164 Kunžak“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Průtah silnice II/164 Kunžak“ pověřenou posouzením a hodnocením nabídek
v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod JH, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK, závod JH, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
5) Šárka Šulistová Hošková, DiS., SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ivana Schwarzová, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
6) Petr Král, Obec Kunžak, místostarosta
Ing. Vladimír Šamal, Obec Kunžak, starosta,
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 „Obchvat města Kaplice, 2. etapa, silnice II/154“, okr. Český
Krumlov - vypracování projektové dokumentace
Usnesení č. 216/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle
návrhu č. 238/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
„Obchvat města Kaplice, 2. etapa, silnice II/154“ , okr. Český Krumlov – vypracování projektové
dokumentace;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Obchvat města Kaplice, 2. etapa, silnice II/154“, okr. Český Krumlov –
vypracování projektové dokumentace pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č.
238/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Ing. Miroslav Joch, MBA, člen rady kraje
2) Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
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Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
3) Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, člen rady kraje
4) JUDr. Andrea Tetourová, ODSH KÚ
Bc. Milan Veleba, ODSH KÚ
5) Ing. Jan Vácha, ODSH KÚ
Ing. Radomír Kučera, ODSH KÚ
6) Mgr. Michal Ludvík, OVZI, KÚ
Ing. Štěpán Vondráček, 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‘ ‘Dodávka vozidel pro ZZS JčK“
Usnesení č. 217/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 245/RK/21 a jeho příloh
č. 1–2;
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 vozidel
pro ZZS JčK“;
III. ukládá
z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi:
1. pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 1 k návrhu č. 245/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Kateřina Schacková, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. na výběr dodavatele na akci „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze
č. 1 k návrhu č. 245/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) MUDr. Martin Kuba, hejtman kraje
Mgr. František Talíř,1. náměstek hejtmana
2) Ing. Milan Rybák, OZDR KÚ
Mgr. Petr Studenovský, OZDR KÚ
3) Ing. Miroslav Beneš, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
4) Ing. Petr Polívka, ZZS JčK
Bc. Zdeněk Kafka, ZZS JčK
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI JčK
3. MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka‘ ‘Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“
Usnesení č. 218/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 246/RK/21 a jeho příloh
č. 1–2;
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II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“;
III. ukládá
z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi:
1. pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“ pověřenou
všemi úkony uvedenými v příloze č. 1 k návrhu č. 246/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Kateřina Schacková, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. na výběr dodavatele na akci „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 1 k návrhu č. 246/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) MUDr. Martin Kuba, hejtman kraje
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana kraje
2) Ing. Milan Rybák, OZDR KÚ
Mgr. Petr Studenovský, OZDR KÚ
3) Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI JčK
4) MUDr. René Papoušek, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
5) Ing. Romana Svobodová, ZZS JčK
Bc. Zdeněk Kafka, ZZS JčK;
3. MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Expoziční a architektonické osvětlení včetně dopravy a instalace
pro hrad Strakonice“ (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení č. 219/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 223/RK/21 a jeho
příloh č. 1 – 2,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Expoziční
a architektonické osvětlení včetně dopravy a instalace pro hrad Strakonice;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Muzeu středního Pootaví Strakonice, IČO 00072150, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele akce Expoziční a architektonické osvětlení včetně dopravy a instalace pro hrad
Strakonice pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 223/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) PhDr. Ivana Říhová, ředitelka MSP Strakonice
Ilona Sedláčková, pracovnice MSP Strakonice
3) Ing. Jiří Pavelka, odborný poradce MSP Strakonice
Renata Ouředníková, pracovnice MSP Strakonice
4) Mgr. František Chrastina, OKPP
Mgr. Patrik Červák, OKPP
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5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. PhDr. Ivaně Říhové, ředitelce Muzea středního Pootaví Strakonice, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Přístřešek nad solankové hospodářství včetně zásobníku na
solanku na středisku Blatná“
Usnesení č. 220/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č.252/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Přístřešek nad solankové
hospodářství včetně zásobníku na solanku na středisku Blatná“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Přístřešek
nad solankové hospodářství včetně zásobníku na solanku na středisku Blatná“ 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, technický pracovník PÚ
3) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod ST, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK závod ST, provozní náměstek
4) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
Ing. Michaela Moučková, SÚS JčK, referent odd. VZ
5) 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 „Přístřešek na mechanizaci na středisku Třeboň“
Usnesení č. 221/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č.253/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Přístřešek
na mechanizaci na středisku Třeboň“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Přístřešek
na mechanizaci na středisku Třeboň“ 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, technický pracovník PÚ
3) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod JH, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK závod JH, provozní náměstek
4) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
Ing. Michaela Moučková, SÚS JčK, referent odd. VZ
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
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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 „Propustek na silnici III/10552 Křižanov“
Usnesení č. 222/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.255/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 „Propustek na silnici III/10552 Křižanov“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Propustek na silnici III/10552 Křižanov“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Jaroslav Kozák, SÚS JčK, závod PI, ředitel
Ing. Rudolf Pešta, SÚS JčK, závod PI, 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: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Revitalizace GEU Kaplice“ (Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86)
Usnesení č. 223/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 265/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Revitalizace GEU Kaplice“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení
za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Revitalizace GEU Kaplice“
název společnosti: PRADAST, spol. s r.o.
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice
IČO: 60826053
za cenu nejvýše přípustnou 13 868 686,00 Kč bez DPH, 16 781 110,06 Kč vč. DPH;
III. ukládá
PhDr. Zdeňce Lovčí, ředitelce školy, IČO 75050081:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Revitalizace GEU Kaplice“.
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K bodu: Změna usnesení č. 235/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020 – Účast na Hrách X. LODM ČR 2021 v
Olomouckém kraji
Usnesení č. 224/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
posun cyklu Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR z 27. 6. – 2. 7. 2021 na 19. – 24. 6. 2022 a Her X.
zimní olympiády dětí a mládeže ČR z roku 2022 na rok 2023, na základě rozhodnutí Českého olympijského
výboru ze dne 25. 1. 2021;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit část II. usnesení č. 235/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020, ve znění: „1. účast reprezentace
Jihočeského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2021, 2. složení organizačního
výboru pro zabezpečení účasti Jihočeského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR v roce
2021 uvedené v příloze č. 2 návrhu č. 290/ZK/20“,
2. schválit
a) účast reprezentace Jihočeského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2022,
b) složení organizačního výboru pro zabezpečení účasti Jihočeského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí
a mládeže ČR v roce 2022 uvedené v příloze č. 2 návrhu č. 175/RK/21;
III. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 3. 2021

K bodu: Žádost o individuální dotaci FK Spartak MAS Sezimovo Ústí
Usnesení č. 225/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 500 000 Kč na realizaci
projektu „Reko fotbalového stadionu“ žadatele FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s., Sportovní areál
Soukeník 684 (P.O.Box 44), 391 02 Sezimovo Ústí, IČO 47267771;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v požadované výši 500 000 Kč na
realizaci projektu „Reko fotbalového stadionu“, žadatele FK Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s., Sportovní
areál Soukeník 684 (P.O.Box 44), 391 02 Sezimovo Ústí, IČO 47267771, termín dosažení účelu dotace
31. 12. 2020, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené
usnesením zastupitelstva kraje č. 78/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019;
III. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu s částí
II. usnesení.
T: 18. 3. 2021
K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení č. 226/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dodatek zřizovací listiny Střední zemědělské školy, Písek, Čelakovského 200, IČO 60869054, kterým se
mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 225/RK/21,
2. dodatek zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí T. G.
Masaryka 788, IČO 60064781, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele,
který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 2 návrhu č. 225/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 3. 2021
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K bodu: Smluvní zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve veřejné linkové osobní dopravě od 12.
12. 2021
Usnesení č. 227/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o současném stavu zadávacího řízení veřejné zakázky Veřejná linková osobní doprava na území
Jihočeského kraje;
II. schvaluje
zabezpečení kroků vedoucích k uzavření smluvního zajištění se stávajícími dopravci ve veřejné linkové
osobní dopravě v režimu brutto od 12. 12. 2021 do dne předcházejícímu dni celostátní změny jízdních řádů
v prosinci 2022 s ukončením tohoto smluvního zajištění den před zahájením provozu z desetiletých Smluv o
veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti
Jihočeského kraje;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit kroky v souvislosti se smluvním zajištěním
dle části II. usnesení,
T: 10. 10. 2021
2. Ing. Josefu Michálkovi, jednateli společnosti JIKORD s.r.o., zajistit přípravu dokumentace dopravní
obslužnosti pro zpracování smluvního zajištění dle části II. usnesení.
T: 31. 5. 2021

K bodu: Finanční prostředky na úhradu ztráty související s epidemií SARS CoV-2 z dopravní obslužnosti za
rok 2020
Usnesení č. 228/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. informaci o vyčíslení ztráty z dopravní obslužnosti za rok 2020 související se zavedenými opatřeními proti
nákaze a ztráty bezprostředně způsobené epidemickou situací, kterou budou dopravci veřejné linkové
dopravy uplatňovat u Jihočeského kraje a ztráty související se zavedenými opatřeními proti nákaze v drážní
osobní dopravě, kterou se Jihočeský kraj zavázal uhradit, uvedenou v příloze č. 1 a 2 návrhu č. 260/RK/21,
2. návrh na uvolnění části hospodářského výsledku kraje k zajištění finančního krytí na úhradu ztráty
z dopravní obslužnosti související s epidemií SARS CoV-2 za rok 2020 ve výši 100 000 000,- Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit uvolnění prostředků z hospodářského výsledku Jihočeského kraje na úhradu
mimořádné ztráty z dopravní obslužnosti související se zavedenými opatřeními proti nákaze koronavirem
SARS CoV-2 a se snížením tržeb souvisejících s epidemií v roce 2020 podle části I.2. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, předložit návrh uvedený v části II. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 18. 3. 2021

K bodu: Redukce dopravní obslužnosti v oblasti drážní dopravy od 13. 6. 2021
Usnesení č. 229/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit redukce dopravní obslužnosti v oblasti drážní dopravy od 13. 6. 2021 uvedené
v přílohách č. 1, 2 a 3 návrhu č. 285/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, předložit redukce dopravní obslužnosti v oblasti drážní
dopravy uvedené v části I. usnesení k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 18. 3. 2021
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K bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení záměru
Usnesení č. 230/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. záměr darování
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2296/2 o výměře 28 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. 325 pro obec a k. ú. Chlumec Obci Chlumec, IČO 665673, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Chlumec
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. 567/29 o výměře 102 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
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. Vidov Obci Vidov, IČO 581917, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Vidov 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)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1745/21 o výměře 205 m2, ostatní plocha, jiná plocha
a č. 1745/22 o výměře 52 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu
č. 3338 – 132/2020 ze dne 16. 11. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1745/3, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou Městu Hluboká
nad Vltavou, IČO 244899, 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 Hluboká nad Vltavou 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)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2719/8 o výměře 61 m 2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 2719/9
o výměře 17 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 7107 – 3/2021
ze dne 14. 1. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2719/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 496 pro obec a k. ú. Písek Městu Písek, IČO 249998, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradilo Město Písek v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Písek 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,
2. záměr vzájemného darování
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1114/12 o výměře 205 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 51 pro obec Bošice a k. ú. Budilov, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1160/8 o výměře 145 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 51 pro obec
a k. ú. Bošice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1149/1 o výměře 1029 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1156/1 o výměře 1939 m 2, ostatní plocha, silnice,
č. 1156/3 o výměře 844 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1156/6 o výměře 1166 m 2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 1156/9 o výměře 618 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1156/34
o výměře 45 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Bošice,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 571/1 o výměře 1262 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
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č. 572/1 o výměře 3308 m2, ostatní plocha, silnice, č. 572/30 o výměře 1142 m2, ostatní plocha, silnice,
č. 572/32 o výměře 211 m2, ostatní plocha, silnice, č. 572/33 o výměře 428 m2, ostatní plocha, silnice,
č. 572/34 o výměře 153 m2, ostatní plocha, silnice, č. 572/35 o výměře 932 m2, ostatní plocha, silnice,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Bošice a k. ú. Hradčany u Čkyně a ideální 1/2 pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 572/57 o výměře 126 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 168 pro obec Bošice a k. ú. Hradčany u Čkyně v dosavadním vlastnictví Obce Bošice,
IČO 250350, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2150/5 o výměře 246 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 462 – 238/2020 ze dne 27. 11. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2150/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 105 pro obec
Český Krumlov a k. ú. Přídolí a dílů „b + c“ o výměře 39 m 2, oddělených na základě geometrického plánu
č. 458 – 169/2019 ze dne 10. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2150/2, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 105 pro obec Český Krumlov a k. ú. Přídolí
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „i“ o výměře 135 m 2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 458 –169/2019 ze dne 10. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2163, ostatní
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Český Krumlov
a k. ú. Přídolí, díl „f“ o výměře 5 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 458 – 169/2019 ze dne
10. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2164, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Český Krumlov a k. ú. Přídolí a díl „e“ o výměře 2 m2,
oddělený na základě geometrického plánu č. 458 – 169/2019 ze dne 10. 12. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2166, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001
pro obec Český Krumlov a k. ú. Přídolí v dosavadním vlastnictví Městyse Přídolí, IČO 246093, kdy náklady
na vyhotovení geometrických plánů uhradil Městys Přídolí v rámci své investiční akce a poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
c)
dílu „b1“ o výměře 34 m2, dílu „i1“ o výměře 58 m2, dílu „k1“ o výměře 30 m2, dílu „f1“ o výměře 48 m2,
dílu „y“ o výměře 7 m2, dílu „o“ o výměře 6 m2, dílu „r“ o výměře 14 m2, dílu „s“ o výměře 14 m2, dílu „t“
o výměře 15 m2, dílu „c1“ o výměře 210 m2, dílu „n“ o výměře 8 m2 a pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1611/14 o výměře 80 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě
geometrického plánu č. 3299 – 587/2019 ze dne 30. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1611/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 722 pro obec a k. ú. Milevsko, dílu „c2“
o výměře 0,45 m2, dílu „e2“ o výměře 4 m2, dílu „y1“ o výměře 14 m2, dílu „u1“ o výměře 30 m2, dílu „f2“
o výměře 58 m2, dílu „z1“ o výměře 215 m2, dílu „r1“ o výměře 18 m2, dílu „n1“ o výměře 10 m2, dílu „p1“
o výměře 11 m2, dílu „j2“ o výměře 14 m2 a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2054/8 o výměře
60 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 3299 – 587/2019
ze dne 30. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2054/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 722 pro obec a k. ú. Milevsko v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „x“
o výměře 8 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 3299 – 587/2019 ze dne 30. 4. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 574/29, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Milevsko a díl „h1“ o výměře 19 m 2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 3299 – 587/2019 ze dne 30. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1611/7, ostatní
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Milevsko v dosavadním
vlastnictví Města Milevsko, IČO 249831, na základě kupní a darovací smlouvy uvedené v příloze č. 1 návrhu
č. 218/RK/21, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město Milevsko v rámci své
investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
obě smluvní strany solidárně,
3. přijetí daru
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a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 76/2 o výměře 9 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 77/3 o výměře
14 m2, ostatní plocha, silnice a č. 78/3 o výměře 5 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 obce Čejetice a k. ú. Sudoměř u Čejetic od Obce Čejetice, IČO 251054, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 465/9 o výměře 13 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 928 – 141/2020 zde dne 9. 12. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 465/3, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Nová Ves
a k. ú. Nová Ves u Českých Budějovic a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 504/6 o výměře 80 m2,
ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 928 – 141/2020 zde dne 9. 12. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 504/6, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 1 pro obec Nová Ves a k. ú. Nová Ves u Českých Budějovic od Obce Nová Ves, IČO 581810, 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,
c)
stavby silnice I/19 v délce 1746 m v úseku od konce přeložky silnice II/409 do konce přeložky silnice
III/01915 včetně všech součástí a příslušenství a včetně všech zastavěných pozemků na základě smlouvy
o budoucí darovací smlouvě od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
4, IČO 65993390, za podmínky kvalitního stavebně technického stavu stavby a za podmínky, že do doby
uzavření vlastní dohody bude z důvodu veřejného zájmu zajišťovat pro investora běžnou údržbu stavby
bezúplatně Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, kdy v této době odpovídá investor za škody
způsobené dopravně technickým nebo stavebním stavem díla jako jeho vlastník, s výjimkou případných
škod způsobených v souvislosti s údržbou Správy a údržby silnic Jihočeského kraje;
4. bezúplatný převod
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1937/2 o výměře 57 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Pištín a k. ú. Pašice 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. 3003/2 o výměře 102 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 3118 – 160/2020 ze dne 8. 12. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 3003, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec a k. ú.
Vodňany, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 85/16 o výměře 1659 m 2, ostatní plocha, silnice,
č. 85/17 o výměře 34 m2, ostatní plocha, silnice a č. 114/8 o výměře 773 m2, ostatní plocha, silnice,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Kájov a k. ú. Křenov u Kájova z vlastnictví České
republiky – Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3,
IČO 01312774, do vlastnictví Jihočeského kraje,
5. předání k hospodaření
předmětu daru a bezúplatného převodu uvedeného v části I. 3. a) a b) 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 I. 3. a) a b) a 4. usnesení jako předmět
daru a bezúplatného převod;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
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K bodu: Převzetí stavby železničního mostu přes Orlickou přehradu u Červené nad Vltavou do vlastnictví
Jihočeského kraje
Usnesení č. 231/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. nedoporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
převzetí stavby železničního mostu přes Orlickou přehradu u Červené nad Vltavou od Správy železnic, státní
organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IĆO 70994234, do vlastnictví
Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Převzetí a předání stavebních objektů v rámci staveb
Usnesení č. 232/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. převzetí
a)
stavebních objektů SO 114 – Propojení přeložky silnice I/3 a bývalé I/3, SO 173 – Dopravní značení silnice
II. a III. třídy a SO 112.2 – Přeložka II 163 včetně všech součástí a příslušenství a včetně zastavěných
pozemků, vybudovaných v rámci stavby „D3 0312/II Nažídla – Dolní Dvořiště st. hranice,“ 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, za podmínky, že do doby uzavření
vlastní dohody bude z důvodu veřejného zájmu zajišťovat pro investora běžnou údržbu stavby bezúplatně
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, kdy v této době odpovídá investor za škody způsobené dopravně
technickým nebo stavebním stavem díla jako jeho vlastník, s výjimkou případných škod způsobených
v souvislosti s údržbou Správy a údržby silnic Jihočeského kraje,
b)
staveb rozšíření silnice III/10579 a vjezdového dělícího ostrůvku včetně všech součástí a příslušenství
a zastavěných pozemků, vybudovaných v rámci stavby „Rekonstrukce stávajícího chodníku od č. p. 105
po č. p. 78 včetně zbudování vjezdového dělícího ostrůvku“ na základě smlouvy o budoucí dohodě
o převzetí stavby od Obce Zahájí, IČO 581372,
c)
stavby rozšíření silnice III/02312 včetně všech součástí a příslušenství a zastavěných pozemků, vybudované
v rámci stavby „Restaurace McDonald´s Jindřichův Hradec“ na základě smlouvy o budoucí dohodě
o převzetí stavby od obchodní firmy McDonald´s ČR spol. s r. o., se sídlem Radlická 740/113c, Jinonice,
158 00 Praha 5, IČO 16191129,
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 uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 229/RK/21 Městu Soběslav,
IČO 252921;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit uzavření příslušných smluv dle části
I. usnesení.

K bodu: Záměr darování pozemku v k. ú. Lišov městu Lišov
Usnesení č. 233/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
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záměr darování pozemku poz. parcely KN p. č. 780/32 o výměře 742 m2, oddělené dosud nezapsaným
geometrickým plánem č. 2151-1/2021 z parcely KN p. č. 780/24 v k. ú. Lišov, ve vlastnictví Jihočeského
kraje, do vlastnictví města Lišov, se sídlem třída 5. května 139, 373 72 Lišov, IČO 00245178,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr darování dle části I. 1. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu
zákonné lhůty,
b) po splnění části I. 2. a) tohoto usnesení předložit návrh na darování k projednání orgánům kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit tento návrh k projednání zastupitelstvu kraje.

K bodu: Záměr budoucí směny pozemků v k. ú. Lišov
Usnesení č. 234/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr budoucí směny pozemků v k. ú. Lišov, a to: pozemku poz. parcely KN p. č. 780/33 o výměře 71 m2,
oddělené dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2151-1/2021 z parcely KN p. č. 780/24 ve vlastnictví
Jihočeského kraje, za pozemek poz. parcelu KN p. č. 2179/8 ve vlastnictví ******, bez cenového vyrovnání,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
b) zveřejnit záměr budoucí směny dle části I. 1. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu
zákonné lhůty,
b) po splnění části I. 2. a) tohoto usnesení předložit návrh na schválení budoucí směny k projednání
orgánům kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit tento návrh k projednání zastupitelstvu kraje.

K bodu: Směna pozemků v k. ú. Písek
Usnesení č. 235/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) směnu pozemku pozemkové parcely KN č. 2148/7 o výměře 364 m 2, oddělené dosud nezapsaným
geometrickým plánem č. 7117-9/2021 z pozemku pozemkové parcely KN 2148/2 a pozemku pozemkové
parcely KN č. 316/13 o výměře 1767 m2, oddělené dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 71179/2021 z pozemku pozemkové parcely KN 316/1 ve vlastnictví Jihočeského kraje za pozemek pozemkovou
parcelu KN č. 2770/5 o výměře 2382 m2, oddělenou dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 71179/2021 z pozemku pozemkové parcely KN 2770/3, 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,
b) vyjmutí zcizovaných nemovitostí dle části I. 1. a) tohoto usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem
Střední zemědělské školy, Písek, Čelakovského 200, Pražské Předměstí, 39701 Písek, IČO 60869054,
c) předání nabývané nemovitosti dle části I. 1. a) tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem
Obchodní akademii a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Písek, Čelakovského 200, 397 01
Písek, IČO 60869089, zřizované krajem, ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva ze směnné
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 příslušných zřizovacích listin
vymezujících svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) a c) tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh prodeje zastupitelstvu kraje k projednání.
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K bodu: Prodej části pozemku v k. ú. Veselka u Vimperka
Usnesení č. 236/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) prodej části pozemku pozemkové parcely KN č. 46/1, dle geometrického plánu č. 44-178/2020 označené
jako díl „a“ o výměře 23 m2 v k. ú. Veselka u Vimperka do vlastnictví Evangelické církve metodistické, Ječná
545/19, Nové Město, 120 00 Praha, IČO 445240, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 350 Kč + náklady spojené s prodejem, dle návrhu smlouvy v příloze č. 4 návrhu
č. 226/RK/21,
b) vyjmutí části pozemku dle části I. 1. a) usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem Krajskému
školnímu hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, zřizovanému krajem,
ke dni podání návrhu na vklad práva ze 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 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 tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na dlouhodobý pronájem souboru nemovitostí Nemocnici
Dačice, a. s. a dodatku ke smlouvě
Usnesení č. 237/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě č. SN/OHMS/003/10 ze dne 27. 1. 2010 v příloze č. 1 návrhu č.
173/RK/21;
2. uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o správě pronajatého majetku č. SDO/OSVZ/003/10 ze dne 27. 1. 2010
uvedeného v příloze č. 2 návrhu č. 173/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit uzavření obou dodatků dle části I. usnesení.

K bodu: Změna č. 1 usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 246/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020 ve
věci „Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2021“
Usnesení č. 238/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
návrh doplnit do seznamu Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2021 nový Dotační program
Program na podporu přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, 1. výzva pro rok 2021
s alokací 8 000 000 Kč dle přílohy návrhu č. 261/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu usnesení č. 246/2020/ZK- 29 ze dne 24. 9. 2020 ve věci „Dotační
programy Jihočeského kraje pro rok 2021“, část II. schvaluje tak, že se vkládá nový Dotační program
Jihočeského kraje Program na podporu přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, 1. výzva
pro rok 2021 s alokací 8 000 000 Kč;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 3. 2021

K bodu: Žádost o změnu realizace projektu v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení č. 239/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
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I.
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou, IČO 249939,
o prodloužení termínu realizace projektu „Komunitní centrum Orlík“, reg. č. 439-02-09/20, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2020;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit prodloužení termínu realizace projektu „Komunitní centrum Orlík“, reg. č. 43902-09/20, příjemce dotace obce Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou, IČO 249939,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1.
výzva pro rok 2020 a to do 30. 6. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 7. 2021;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 3. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce
2021, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 240/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2021, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1
návrhu č. 198/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2021, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 7 000 000
Kč dle příloh návrhu č. 198/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmanky, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 3. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2021 - výběr projektů
Usnesení č. 241/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 221/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 3 600 000 Kč dle příloh návrhu
č. 221/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 3. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 242/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2021,
dle přílohy č. 1 návrhu č. 230/RK/21;
II. doporučuje
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zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
služeb nedefinovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši
6 500 000 Kč dle příloh návrhu č. 230/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 3. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských
kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti, podpora
pěstounství), 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 243/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence
sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 232/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence
sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 1 500 000 Kč dle příloh
návrhu č. 232/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18.3.2021

K bodu: Změna části usnesení č. 42/2019/ZK-19 k realizaci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení č. 244/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. navýšení celkových způsobilých výdajů projektu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ podaného v rámci Operačního programu Životní
prostředí o 91 209 347,07 Kč a podání žádosti o změnu rozhodnutí dotace,
2. změnu usnesení č. 42/2019/ZK-19 ze dne 14. 2. 2019 tak, že se text v části I., bod 1. ruší a nahrazuje se
textem „realizaci projektu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové
dotace) v Jihočeském kraji III.“ s celkovými výdaji 415 524 700,07 Kč a podání žádosti o podporu do
Operačního programu Životní prostředí s celkovými způsobilými výdaji 405 524 700,07 Kč“;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 18. 3. 2021

K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení č. 245/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Anny Kulíškové a žádost Marie Hešíkové o změnu příjemce dotace v uzavřené smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1
k návrhu č. 248/RK/21;
II. schvaluje
1. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
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v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4547/2020 ze dne 9. 3. 2020 ve znění dodatku č. 2
SDO/OEZI/4547/2020/D č. 2 ze dne 16. 10. 2020, uzavřené s Annou Kulíškovou, nar. ******, bytem ******,
375 01 Bečice, kterým se mění příjemce dotace z Anny Kulíškové, nar. ******, bytem ****** 375 01 Bečice na
Radku Švecovou, nar. ******, bytem ******, 375 01 Týn nad Vltavou z důvodu změny vlastnictví předmětné
nemovitosti na základě darovací smlouvy, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 248/RK/21,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5724/2020, uzavřené dne 9. 3. 2020 s Marií
Hešíkovou, nar. ******, bytem ******, 382 32 Dolní Třebonín, kterým se mění příjemce dotace z Marie
Hešíkové, nar. ******, bytem ******, 382 32 Dolní Třebonín na Jaroslavu Gondekovou, nar. ******, bytem ******
, 381 01 Český Krumlov z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě darovací smlouvy,
dle přílohy č. 3 k návrhu č. 248/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 4. 2021

K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám“
Usnesení č. 246/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí,
1. žádost Petra Brtníka o změnu příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, dle přílohy
č. 1 k návrhu č. 250/RK/21,
2. žádost Vladimíra Maříka o změnu čísla bankovního spojení příjemce dotace v uzavřené smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji –
Nová zelená úsporám“, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 250/RK/21,
3. žádost Antonie Hálkové o změnu zdroje tepla v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, dle přílohy
č. 1 k návrhu č. 250/RK/21;
II. schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/7135/2020, uzavřené
dne 17. 9. 2020 s Petrem Brtníkem, nar. ******, bytem ******, 378 53 Kunžak, kterým se mění příjemce
dotace z Petra Brtníka, nar. ******, bytem ******, 378 53 Kunžak na Jozefa Tomčíka, nar. ******, bytem ******,
378 21 Kardašova Řečice z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě kupní smlouvy dle
přílohy č. 2 k návrhu č. 250/RK/21,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/7326/2020, uzavřené
dne 17. 9. 2020 s Vladimírem Maříkem, nar. ******, bytem ********, 384 11 Lhenice, kterým se mění bankovní
spojení příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 3 k návrhu
č. 250/RK/21,
3. Antonii Hálkové, nar. ******, bytem ******, 384 04 Chroboly, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, z tepelného čerpadla na kotel na
tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání a poskytnutí dotace v maximální výši
100 000,- Kč,
4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/6733/2020 ze dne
2. 9. 2020 dle přílohy č. 4 k návrhu č. 250/RK/21, kterým se mění nový zdroj tepla z tepelného čerpadla na
kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání a snižuje se dotace na maximální výši
100 000,- Kč;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 4. 2021
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K bodu: Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje na rok 2021
Usnesení č. 247/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost Regionální agrární komory Jihočeského kraje o poskytnutí individuální dotace na rok 2021
dle přílohy č. 1;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje dle důvodové zprávy a příloh návrhu č. 187/RK/21 schválit:
1. rozsah činností vykonávaných Regionální agrární komorou Jihočeského kraje ve veřejném zájmu kraje
v roce 2021 dle přílohy č. 2,
2. kalkulaci vyrovnávací platby po vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 3,
3. poskytnutí dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje (IČO: 26037041) ve výši 1 900 000 Kč na
úhradu ztráty z činností vykonávaných ve veřejném zájmu kraje v roce 2021,
4. návrh dotační smlouvy ve znění dle přílohy č. 4;
III. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání dne
18. 3. 2021.

K bodu: Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2021
Usnesení č. 248/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost Jihočeské hospodářské komory o poskytnutí individuální dotace na rok 2021 dle přílohy č. 1;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje dle důvodové zprávy a příloh návrhu č. 186/RK/21 schválit:
1. rozsah činností vykonávaných Jihočeskou hospodářskou komorou ve veřejném zájmu kraje v roce 2021
dle přílohy č. 2,
2. kalkulaci vyrovnávací platby po vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 3,
3. poskytnutí dotace Jihočeské hospodářské komoře (IČO: 48208248) ve výši 1 600 000 Kč na úhradu ztráty
z činností vykonávaných ve veřejném zájmu kraje v roce 2021,
4. návrh dotační smlouvy ve znění dle přílohy č. 4;
III. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání dne
18. 3. 2021.

K bodu: Poskytnutí individuálních dotací na rok 2021 ostatním subjektům v gesci OEKO
Usnesení č. 249/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
přijetí žádostí o poskytnutí individuálních dotací dle důvodové zprávy návrhu č. 224/RK/21;
II. schvaluje
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru v příloze č. 1 návrhu č. 224/RK/21 s těmito
subjekty:
1. Regionální sdružení Šumava, IČO 47259957, ve výši 150 000 Kč, v režimu de minimis,
2. Svaz měst a obcí Jihočeského kraje, IČO 68543727, ve výši 180 000 Kč, v režimu nezakládajícím
veřejnou podporu;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru v příloze č. 2
návrhu č. 224/RK/21 s těmito subjekty:
1. Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z. s., IČO 47261102, ve výši 330 000 Kč, v režimu de minimis,
2. Jihočeská Silva Nortica, IČO 70659061, ve výši 490 000 Kč, v režimu de minimis,
3. Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s., IČO 26091089, ve výši 300 000 Kč, v režimu
de minimis,
4. Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s., IČO 25154711, ve výši 400 000 Kč, v režimu de minimis,
5. Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje, IČO 71213198, ve výši 380 000 Kč, v režimu de minimis;
IV. ukládá
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1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci
části II. usnesení,
2. Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh části III. usnesení zastupitelstvu kraje
na jednání dne 18. 3. 2021.

K bodu: Rozpočtové změny 5/21
Usnesení č. 250/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočtová opatření č. 90/R – 97/R;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření 89/Z a 98/Z;
III. ukládá
a) JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 90/R –
97/R,
b) Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit rozpočtová opatření č. 89/Z a 98/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 18. 3. 2021
Usnesení č. 251/2021/RK-11
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 18. 3. 2021.

MUDr. Martin Kuba
Hejtman Jihočeského kraje

……………………………………
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