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 13. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 25. 3. 2021
Program:
1. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 271/2021/RK-13
2. Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změna v představenstvu a dozorčí radě obchodní
společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení 272/2021/RK-13
3. Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti Nemocnice
Prachatice, a.s.
Usnesení 273/2021/RK-13
4. Podání žádosti do dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců
poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021 vyhlášeného Ministerstvem
zdravotnictví ČR
Usnesení 274/2021/RK-13
5. Aktualizace Statutu Krajské koordinační skupiny JčK
Usnesení 275/2021/RK-13
6. Odměny ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti za
2. pololetí 2020
Usnesení 276/2021/RK-13
7. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti Domova důchodců Horní Planá do grantového řízení nadace ČEZ
Usnesení 277/2021/RK-13
8. Změna používaného svěřeného majetku pro soukromé účely
Usnesení 278/2021/RK-13
9. Smlouva č. 139/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na akci „Příprava opatření na
DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE - Jihočeský kraj“
Usnesení 279/2021/RK-13
10. SFDI 2021 – financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, návrh smlouvy 139S/2021
Usnesení 280/2021/RK-13
11. „Archeoskanzen Trocnov“ – vícepráce – dodatek smlouvy č. 1 (Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích)
Usnesení 281/2021/RK-13
12. „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících
Domin a Bažina“- změna termínu - dodatek č. 2
Usnesení 282/2021/RK-13
13. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 164-002 před obcí Hospříz“
Usnesení 283/2021/RK-13
14. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 105-040 před Bilinou“
Usnesení 284/2021/RK-13
15. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 144-013 v Újezdci“
Usnesení 285/2021/RK-13
16. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Nákup notebooků – 100 ks“
Usnesení 286/2021/RK-13
17. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Výstavba haly na sůl na středisku Vyšší Brod“
Usnesení 287/2021/RK-13
18. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Výměna ležatých rozvodů vodovodu a vytápění a renovace chodby
ve 3. NP historické budovy Obchodní akademie České Budějovice“
Usnesení 288/2021/RK-13
19. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Výukové vybavení DDM Prachatice“
Usnesení 289/2021/RK-13
20. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Obnova serverů a šasi v datovém centru“
Usnesení 290/2021/RK-13
21. Zadávací řízení - veřejná zakázka „HW a SW podpora infrastruktury“
Usnesení 291/2021/RK-13
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22. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Výměna rozvodů vody a kanalizace, Gymnázium Jírovcova 8, České
Budějovice“
Usnesení 292/2021/RK-13
23. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021“
Usnesení 293/2021/RK-13
24. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce opěrné zdi II/145 ve Zdíkovci“
Usnesení 294/2021/RK-13
25. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském
kraji“
Usnesení 295/2021/RK-13
26. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka CNC pětiosého dřevoobráběcího centra pro VOŠ a SPŠ
Volyně“
Usnesení 296/2021/RK-13
27. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“
Usnesení 297/2021/RK-13
28. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“
Usnesení 298/2021/RK-13
29. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka CNC obráběcích center“ (SŠTO, Dačice,
Strojírenská 304)
Usnesení 299/2021/RK-13
30. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Nákup koncertního klavíru značky Steinway & Sons model D274“
Usnesení 300/2021/RK-13
31. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Projektová dokumentace Sportovní hala Gymnázia
Strakonice“
Usnesení 301/2021/RK-13
32. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/1567 Ločenice“
Usnesení 302/2021/RK-13
33. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce průtahu III/1211 Sedlice“
Usnesení 303/2021/RK-13
34. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/10577 Adamov“
Usnesení 304/2021/RK-13
35. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Přeložka II/128 Číměř“
Usnesení 305/2021/RK-13
36. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 145-016 přes Jáchymovský potok – Stachy“
Usnesení 306/2021/RK-13
37. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 173-005 za Rojicemi“
Usnesení 307/2021/RK-13
38. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 128-024 na hrázi rybníka u Potočné“
Přerušeno
39. Výsledky konkursních řízení
Usnesení 308/2021/RK-13
40. Personální záležitosti školství - platové výměry
Usnesení 309/2021/RK-13
41. Rozpočet školství – rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2021
Usnesení 310/2021/RK-13
42. Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele
Usnesení 311/2021/RK-13
43. Rozhodnutí jediného společníka - výběrové řízení - Demonstrační projekt RegiaMobil - část 4 - letní
autobusová linka Dačice - Jindřichův Hradec - Trhové Sviny - Kaplice - Frymburk
Usnesení 312/2021/RK-13
44. Rozhodnutí jediného společníka o organizačních otázkách společnosti JIKORD s.r.o. – výroční zpráva
2020, hospodářský výsledek 2020
Usnesení 313/2021/RK-13
45. Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady
finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi
Středočeským a Jihočeským krajem – objednávka Jihočeského kraje
Usnesení 314/2021/RK-13
46. Koupě pozemků v k. ú. Stará Dobev
Usnesení 315/2021/RK-13
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47. Prodej pozemků v k. ú. Staré Hodějovice
Usnesení 316/2021/RK-13
48. Výpůjčka movitého majetku
Usnesení 317/2021/RK-13
49. Uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. Střelské Hoštice
Usnesení 318/2021/RK-13
50. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/056/21 v k. ú. Volyně - EG.D, a.s.
Usnesení 319/2021/RK-13
51. Věcné břemeno pro EG.D, a.s. v k. ú. Lnáře - uzavření smlouvy č. SVB/OHMS/055/21
Usnesení 320/2021/RK-13
52. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Dědovice
Usnesení 321/2021/RK-13
53. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
Usnesení 322/2021/RK-13
54. Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020 ve zřizovaných organizacích a Krajském úřadu
Jihočeského kraje
Usnesení 323/2021/RK-13
55. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám“
Usnesení 324/2021/RK-13
56. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 325/2021/RK-13
57. Poskytnutí individuální dotace Sdružení místních samospráv České republiky, z.s.
Usnesení 326/2021/RK-13
58. Rozpočtové změny 7/21
Usnesení 327/2021/RK-13
59. Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2020
Usnesení 328/2021/RK-13

*****
K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 271/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy č. 1 návrhu
č. 286/RK/21;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace ve výši 18 000,- Kč příjemci: Babybox - Ludvík Hess a Jakub Hess
pomáhají odloženým dětem, z.s., Pod Oborou 88, 104 00 Praha - Hájek, IČO 27006891, na zajištění akce:
„Zřízení babyboxu nové generace v Nemocnici Prachatice“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle přílohy č. 2 návrhu č. 286/RK/21,
2. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 286/RK/21 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
a) ve výši 10 000,- Kč příjemci: Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice, Husova tř.
1837/20, 370 01 České Budějovice, IČO 00425851, na zajištění akce: „Studentské krveplazmo-braní 2021“,
b) ve výši 3 000,- Kč příjemci: Bezpečně na silnicích, o.p.s., Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec,
IČO 28733932, na zajištění akce: „Na kole jen s přilbou“;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změna v představenstvu a dozorčí radě obchodní
společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení č. 272/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
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vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
IČO 26095149, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto rozhodnutí:
I.
bere na vědomí
informaci o odstoupení MUDr. Dany Kopřivové z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice
Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, ke dni 25. 3. 2021;
II. volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, navrženého
zástupce kraje MUDr. Danu Kopřivovou, s účinností ke dni 26. 3. 2021;
III. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
IČO 26095149, ve znění přílohy návrhu č. 332/RK/21;
IV. ukládá
Mgr. Vojtěchu Remeňovi, MBA, členovi představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a.s., IČO 26095149, uzavřít schválenou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní
společnosti dle části III. usnesení.
T: 25. 4. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Personální změna v dozorčí radě obchodní společnosti
Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení č. 273/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. bere na vědomí
informaci o volbě nových členů dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., zvolených
zaměstnanci obchodní společnosti: Václava Müllera, Daniely Jilečkové, a Hany Pěstové, s účinností od
25. 3. 2021;
II. schvaluje
smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., ve znění
přílohy č. 3, 4 a 5 návrhu č. 308/RK/21;
III. ukládá
předsedovi představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., uzavřít schválené smlouvy
o výkonu funkce členů dozorčí rady obchodní společnosti dle části II. usnesení.
T: 25. 4. 2021

K bodu: Podání žádosti do dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení
zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021 vyhlášeného
Ministerstvem zdravotnictví ČR
Usnesení č. 274/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
podmínky dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců
poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021, vyhlášeném Ministerstvem
zdravotnictví ČR dne 9. března 2021, uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 379/RK/21;
II. schvaluje
podání žádosti Jihočeského kraje do dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení
zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2021, vyhlášeném
Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 9. března 2021;
III. souhlasí
s poskytnutím finančních prostředků Psychiatrické léčebně Lnáře (IČO 00668168) ke krytí mimořádného
ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti z epidemií COVID-19 pro rok 2021
a to za podmínky, že Jihočeský kraj obdrží na tento účel prostředky z dotačního programu na podporu
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií
COVID-19 pro rok 2021;
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IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit podání žádosti dle části II. usnesení.
T: 9. 4. 2021

K bodu: Aktualizace Statutu Krajské koordinační skupiny JčK
Usnesení č. 275/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
aktualizaci Statutu Krajské koordinační skupiny Jihočeského kraje pro oblast sociálních služeb, včetně
jednacího řádu, dle přílohy návrhu č. 330/RK/21.

K bodu: Odměny ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti za 2.
pololetí 2020
Usnesení č. 276/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. udělení odměn za II. pololetí roku 2020 pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským
krajem v sociální oblasti ve výši uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 358/RK/21,
2. poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací v sociální oblasti z dotačního řízení MPSV ČR pro
rok 2021 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti
s epidemií COVID_19 dle pravidel MPSV ČR.

K bodu: Souhlas zřizovatele s podáním žádosti Domova důchodců Horní Planá do grantového řízení nadace
ČEZ
Usnesení č. 277/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
vydává
1. souhlas s podáním žádosti Domova důchodců Horní Planá, IČO 00665746, o nadační příspěvek, do
grantového řízení Nadace ČEZ,
2. souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku v maximální výši 200 000,- Kč do majetku organizace
Domova důchodců Horní Planá.

K bodu: Změna používaného svěřeného majetku pro soukromé účely
Usnesení č. 278/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu svěřeného majetku - osobního vozidla - schváleného k užívání pro soukromé účely ředitelce
příspěvkové organizace zřízené Jihočeským krajem v sociální oblasti uvedeného v příloze č. 2
návrhu č. 364/RK/21.

K bodu: Smlouva č. 139/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na akci „Příprava opatření
na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE - Jihočeský kraj“
Usnesení č. 279/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2021, která upravuje práva a povinnosti mezi Státním fondem dopravní infrastruktury jako poskytovatelem a
Jihočeským krajem jako příjemcem za účelem zajištění přípravy opatření na dopravní infrastrukturu pro
přepravu nadrozměrných a těžkých komponent nezbytných pro možnou budoucí výstavbu nových jaderných
zdrojů v lokalitě Temelín, právní a věcné vymezení podmínek pro uvolnění účelově poskytovaných
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finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a výkon kontroly poskytovatele vůči
příjemci, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 307/RK/21;
II. schvaluje
uzavření smlouvy č. 139/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2021 ve výši 14 244 000,- Kč mezi Jihočeským krajem a Státním fondem dopravní
infrastruktury ve znění přílohy návrhu č. 307/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení schváleného návrhu znění
Smlouvy č. 139/2021 hejtmanovi kraje k podpisu.
T: 30. 04. 2021

K bodu: SFDI 2021 – financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, návrh smlouvy 139S/2021
Usnesení č. 280/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh Smlouvy č. 139S/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2021 mezi Jihočeským krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury ve znění
důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu 388/RK/21;
II. schvaluje
uzavření smlouvy č. 139S/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2021 ve výši 29 964 682,64 Kč (převedené finanční prostředky z roku 2020) mezi
Jihočeským krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury ve znění důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2
návrhu 388/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení schváleného návrhu znění
Smlouvy č. 139S/2021 hejtmanovi kraje k podpisu.

K bodu: „Archeoskanzen
v Č. Budějovicích)

Trocnov“

– vícepráce

– dodatek

smlouvy

č. 1 (Jihočeské muzeum

Usnesení č. 281/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce na akci „Archeoskanzen Trocnov“ uvedené ve změnovém listu č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy
č. 1 k návrhu č. 401/RK/21 v celkové výši dodatečných stavebních prací 3 120 117,24 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 ve výši plus 3 120 117,24 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 k návrhu č. 401/RK/21,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským muzeem v Českých
Budějovicích, IČO 00073539, a zhotovitelem stavby firmou S-B s. r. o., Husova 332, 264 01 Sedlčany,
IČO 25652362;
III. ukládá
Ing. Františku Štanglovi, řediteli Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, IČO 00073539, uzavřít
dodatek č. 1 smlouvy s dodavatelem podle části II. tohoto usnesení.

K bodu: „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na
rybnících Domin a Bažina“- změna termínu - dodatek č. 2
Usnesení č. 282/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
změnu termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a
převzetí řádně dokončeného díla na akci „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní
rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ uvedenou v dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle
důvodové zprávy a přílohy č. 1 k návrhu č. 313/RK/21;
II. schvaluje
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1. změnu a posunutí termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí díla z 31. 3. 2021 na
30. 4. 2021 a přílohu č. 2 k návrhu č. 313/RK/21,
2. uzavření dodatku č. 2 se změnou termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí díla,
tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi
Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou HYDRO & KOV s.r.o., Pražská 1333, Třeboň II, 379 01
Třeboň, IČO 27720161, ve znění podle přílohy č. 2 k návrhu č. 313/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
HYDRO & KOV s.r.o. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmanovi kraje k podpisu.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 164-002 před obcí Hospříz“
Usnesení č. 283/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.349/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. 164-002 před obcí Hospříz“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 164-002 před obcí Hospříz“ 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) 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. 105-040 před Bilinou“
Usnesení č. 284/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.350/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. 105-040 před Bilinou“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 105-040 před Bilinou“ 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
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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: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 144-013 v Újezdci“
Usnesení č. 285/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.351/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. 144-013 v Újezdci“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 144-013 v Újezdci“ pověřenou posouzením a hodnocením nabídek
v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod PT, ředitel
Bc. Karel Plánek, SÚS JčK, závod PT, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Martin Šulista, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Vykoukovi, dočasně pověřenému vedením Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Nákup notebooků – 100 ks“
Usnesení č. 286/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, návrhů smluv a ustanovení
komise podle návrhu č. 324/RK/21 a jeho příloh č. 1 - 7;
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 „Nákup notebooků – 100 ks“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Nákup notebooků – 100 ks“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 7
k návrhu č. 324/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. náměstkyně hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) JUDr. Milan Kučera, Ph.D., ředitel KÚ
Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru OVZI KÚ
8
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

3) Ing. Petr Vobejda, vedoucí odboru OINF KÚ
Ing. František Beránek, vedoucí oddělení, OINF KÚ
4) Ing. Petr Váňa, vedoucí oddělení, OINF KÚ
Ing. Vítězslav Kubal, OINF KÚ
5) Ing. Václav Hála, OINF KÚ
Jan Suchan, OINF KÚ
6) Irena Štěpánková, OVZI KÚ
Ing. Klára Tejmlová, 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 „Výstavba haly na sůl na středisku Vyšší Brod“
Usnesení č. 287/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.345/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 „Výstavba haly na sůl na středisku Vyšší Brod“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Výstavba haly na sůl na středisku Vyšší Brod“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, závod ČK, ředitel
Jiří Němeček, SÚS JčK, závod ČK, provozní náměstek
3) Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. ISS
Ing. Andrea Sáčková, SÚS JčK, ředitelství, technický pracovník PÚ
4) Jiří Novotný, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
Ing. Michaela Moučková, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
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 „Výměna ležatých rozvodů vodovodu a vytápění a renovace
chodby ve 3. NP historické budovy Obchodní akademie České Budějovice“
Usnesení č. 288/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 325/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 „Výměna ležatých
rozvodů vodovodu a vytápění a renovace chodby ve 3. NP historické budovy Obchodní akademie České
Budějovice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Obchodní akademii, České Budějovice, Husova 1, IČO 60076046, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Výměna
ležatých rozvodů vodovodu a vytápění a renovace chodby ve 3. NP historické budovy Obchodní akademie
České Budějovice“ v tomto složení:
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členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
2) Ing. Lenka Kubátová, ředitelka Obchodní akademie, ČB
Mgr. Radka Čadková, zástupkyně ředitelky Obchodní akademie, ČB
3) Ing. Zuzana Cocagne Soukupová, vedoucí provozně-ekonomického úseku Obchodní akademie, ČB
Mgr. Jiří Novák, učitel Obchodní akademie, ČB
4) Mgr. Lenka Fučíková, oddělení školství OŠMT KÚ
Mgr. Vladimír Kuzba, oddělení školství OŠMT KÚ
5) Ing. Kateřina Cundová, odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Ing. Lence Kubátové, ředitelce Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Výukové vybavení DDM Prachatice“
Usnesení č. 289/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 306/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 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 „Výukové vybavení DDM Prachatice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domu dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, IČO 75044498, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi na výběr dodavatele „Výukové vybavení DDM Prachatice“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 306/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
2) Bc. Jiří Machart, ředitel
Václava Kubíčková, vedoucí oddělení
3) Jana Žaludová, ekonomický zástupce ředitele
Hana Stiborková, pokladní
4) Bc. Hana Burcevová, DiS., OŠMT, KÚ
Ing. Hynek Čížek, Ph.D. OŠMT, KÚ
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI, KÚ
Irena Štěpánková, OVZI, KÚ,
2. Bc. Jiřímu Machartovi, řediteli organizace, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě
kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Obnova serverů a šasi v datovém centru“
Usnesení č. 290/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 266/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 dodávky „Obnova serverů a šasi v datovém centru“;
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III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele akce „Obnova serverů a šasi v datovém centru“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 266/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) JUDr. Milan Kučera, Ph.D., ředitel krajského úřadu
Mgr. Aleš Mik, OVZI
3) Ing. Petr Vobejda, OINF
Ing. Petr Váňa, OINF
4) Ing. Václav Hála, OINF
Jan Suchan, OINF
5) Ing. Petr Hrstka, OVZI
Ing. Vladimír Hruška, 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 „HW a SW podpora infrastruktury“
Usnesení č. 291/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 298/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 dodávky „HW a SW podpora infrastruktury“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele akce „HW a SW podpora infrastruktury“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 3 k návrhu č. 298/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) JUDr. Milan Kučera, Ph.D., ředitel krajského úřadu
Mgr. Aleš Mik, OVZI
3) Ing. Petr Vobejda, OINF
Ing. František Beránek, OINF
4) Ing. Petr Váňa, OINF
Ing. Vítězslav Kubal, OINF
5) Ing. Václav Hála, OINF KÚ
Jan Suchan, OINF KÚ
6) Ing. Pavel Bürger, OVZI
Ing. Vladimír Hruška, 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 „Výměna rozvodů vody a kanalizace, Gymnázium Jírovcova 8,
České Budějovice“
Usnesení č. 292/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 318/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
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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 „Výměna rozvodů vody a kanalizace,
Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Gymnáziu, České Budějovice, Jírovcova 8, IČO 60076101, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele na akci
„Výměna rozvodů vody a kanalizace, Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Mgr. Pavel Kavřík, ředitel školy
Mgr. Lenka Kudrličková, zást. ředitele školy
3) Petra Kroupová, hospodářka školy
Milena Veselá, účetní školy
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT
Mgr. Vladimír Kuzba, OŠMT
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Pavel Bürger, OVZI,
2. Mgr. Pavlu Kavříkovi, řediteli Gymnázia, České Budějovice, Jírovcova 8, IČO 60076101, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021“
Usnesení č. 293/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhů smluv o dílo a ustanovení komise podle
návrhu č. 335/RK/21 a jeho příloh č. 1 – 9;
II. schvaluje
zahájení otevřeného zadávacího řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
k zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Oprava a modernizace komunikací
SFDI 2021“;
III. jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 9 k návrhu č. 335/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1. JUDr. Andrea Tetourová, ODSH
Bc. Milan Veleba, ODSH
2. Bc. Alena Frdlíková, OVZI
Jiří Letovský, OVZI
3. Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
Mgr. Michal Ludvík, OVZI;
2. komisi na výběr dodavatelů na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 9 k návrhu č. 335/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1. Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana kraje
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana kraje
2. JUDr. Andrea Tetourová, ODSH
Bc. Milan Veleba, ODSH
3. Jiří Letovský, OVZI
Bc. Alena Frdlíková, OVZI
4. Petra Řimnáčová, OVZI
Ing. Jan Basík, OVZI
5. Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Pavel Bürger, OVZI
6. Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI
Ing. Tereza Nováková, OVZI;
IV. ukládá
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JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě
kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce opěrné zdi II/145 ve Zdíkovci“
Usnesení č. 294/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.352/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Rekonstrukce opěrné zdi II/145 ve Zdíkovci“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce opěrné zdi II/145 ve Zdíkovci“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod PT, ředitel
Bc. Karel Plánek, SÚS JčK, závod PT, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Martin Šulista, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ,
2. Ing. Janu Vykoukovi, dočasně pověřenému vedením Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“
Usnesení č. 295/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.344/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji“
pověřenou posouzením a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Otakar Zich, SÚS JčK, ředitelství, inspektor silniční sítě
Olga Mlsová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
3) Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. ISS
Ing. Andrea Sáčková, SÚS JčK, ředitelství, technický pracovník PÚ
4) Jiří Novotný, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
Ing. Michaela Moučková, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
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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 „Dodávka CNC pětiosého dřevoobráběcího centra pro VOŠ
a SPŠ Volyně“
Usnesení č. 296/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, ustanovení komise a seznam
navržených dodavatelů pro výzvu k podání nabídek podle návrhu č. 320/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
dodávky „Dodávka CNC pětiosého dřevoobráběcího centra pro VOŠ a SPŠ Volyně“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Volyně, Resslova 440, IČO
60650494, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Dodávka CNC pětiosého
dřevoobráběcího centra pro VOŠ a SPŠ Volyně“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu
č. 320/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Ing. Jiří Procházka, učitel odborných předmětů VOŠ a SPŠ Volyně
Ing. Jiří Klíma, DiS., učitel odborných předmětů VOŠ a SPŠ Volyně
3) Ing. Petr Červený, zástupce ředitele VOŠ a SPŠ Volyně
Ing. Jiří Neumitka, učitel odborných předmětů VOŠ a SPŠ Volyně
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT KÚ
Mgr. Vladimír Kuzba, OŠMT KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, odd. RVZ, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, odd. RVZ, OVZI KÚ,
2. RNDr. Jiřímu Homolkovi, řediteli Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Volyně, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“
Usnesení č. 297/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedený v příloze č. 1 k návrhu
č.341/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“,
konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“
na základě § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., tj. v zadávacím řízení je jediný účastník
zadávacího řízení;
III. ukládá
Ing. Janu Vykoukovi, dočasně pověřenému vedením Správy a údržby silnic Jihočeského kraje,
IČO 70971641, zajistit všechny potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky
„Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“
Usnesení č. 298/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
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I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č.343/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, závod ČK, ředitel
Jiří Němeček, SÚS JčK, závod ČK, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Ivana Schwarzová, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Šárka Šulistová Hošková, DiS., SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
6) Ing. Jana Ďurejová, Cisterciácké opatství Vyšší Brod
Eduard Beneš, Cisterciácké opatství Vyšší Brod
7) Ing. Milan Zálešák, Město Vyšší Brod, starosta
Bc. Jan Straka, Město Vyšší Brod, místostarosta,
2. Ing. Janu Vykoukovi, dočasně pověřenému vedením Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka CNC obráběcích center“ (SŠTO, Dačice,
Strojírenská 304)
Usnesení č. 299/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 309/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Dodávka CNC obráběcích center“ 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 „Dodávka CNC obráběcích center“:
název společnosti: ITAX PRECISION s.r.o.
se sídlem: Freyova 983/25, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 25062760
za cenu nejvýše přípustnou 3 468 409,00 Kč bez DPH, 4 196 774,89 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Pavlu Kopačkovi, řediteli Střední školy technické a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, IČO 13503308:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Nákup koncertního klavíru značky Steinway & Sons
model D-274“
Usnesení č. 300/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v
zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 336/RK/21 na plnění veřejné zakázky na dodávky
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s názvem „Nákup koncertního klavíru značky Steinway & Sons model D-274“ konané v režimu jednacím
řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Nákup koncertního klavíru značky Steinway & Sons model D274“:
název společnosti: Jan Drnek
se sídlem: Šafránová 1321/35, Plzeň – Slovany, Černice, 326 00
IČO: 46802108
za cenu nejvýše přípustnou 3 900 000,00 Kč bez DPH, 4 719 000,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Otakaru Svobodovi, řediteli Jihočeské filharmonie, IČO 00396036:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Projektová dokumentace Sportovní hala Gymnázia
Strakonice“
Usnesení č. 301/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a zprávu o hodnocení nabídek uvedené v
přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 337/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem „Projektová dokumentace
Sportovní hala Gymnázia Strakonice“ 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 „Projektová dokumentace Sportovní hala Gymnázia
Strakonice“:
název sdružení: Společnost pro sportovní halu Gymnázia Strakonice
první společník: Energy Benefit Centre a.s.
se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín
IČO: 29029210
druhý společník: Arch.Design, s.r.o.
se sídlem: Sochorova 3178/23, 616 00 Brno-Žabovřesky
IČO: 25764314
za cenu nejvýše přípustnou 4 990 000,00 Kč bez DPH, 6 037 900,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Miroslavu Hlavovi, řediteli Gymnázia, Strakonice, Máchova 174, IČO 60650443:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/1567 Ločenice“
Usnesení č. 302/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedené
v přílohách č. 1–2 k návrhu č.348/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silnice III/1567
Ločenice“, 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 „Rekonstrukce silnice III/1567 Ločenice“:
název společnosti:
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO:
45274924
za cenu nejvýše přípustnou celkem za provedení díla 27 605 006,43 Kč bez DPH, 33 402 057,78 Kč vč.
DPH, a za cenu nejvýše přípustnou pro uzavření smlouvy mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje
a dodavatelem ve výši 16 072 155,84 Kč bez DPH, 19 447 308,57 Kč vč. DPH;
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III. ukládá
Ing. Janu Vykoukovi, pověřenému vedením Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice III/1567 Ločenice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce průtahu III/1211 Sedlice“
Usnesení č. 303/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedené
v přílohách č. 1–2 k návrhu č.361/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce průtahu
III/1211 Sedlice“, 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 „Rekonstrukce průtahu III/1211 Sedlice“:
název společnosti:
KDS – stavební s.r.o.
se sídlem:
Vrcovická 2230, 397 01 Písek
IČO:
28084136
za cenu nejvýše přípustnou celkem za provedení díla 17 394 913,16 Kč bez DPH, 21 047 844,92 Kč
vč. DPH, a za cenu nejvýše přípustnou pro uzavření smlouvy mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje a dodavatelem ve výši 5 057 616,50 Kč bez DPH, 6 119 715,97 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Vykoukovi, pověřenému vedením Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce průtahu III/1211 Sedlice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce silnice III/10577 Adamov“
Usnesení č. 304/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedené
v přílohách č. 1–2 k návrhu č.362/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce silnice
III/10577 Adamov“, 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 „Rekonstrukce silnice III/10577 Adamov“:
název společnosti:
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO:
45274924
za cenu nejvýše přípustnou celkem za provedení díla 11 721 006,31 Kč bez DPH, 14 182 417,64 Kč
vč. DPH, a za cenu nejvýše přípustnou pro uzavření smlouvy mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje a dodavatelem ve výši 6 878 744,69 Kč bez DPH, 8 323 281,07 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Vykoukovi, pověřenému vedením Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice III/10577 Adamov“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Přeložka II/128 Číměř“
Usnesení č. 305/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1–3 k návrhu č. 355/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem
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„Přeložka II/128 Číměř“ konané v režimu otevřeného podlimitního řízení za podmínek dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Přeložka II/128 Číměř“:
1) název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495, 37004 České Budějovice
IČO: 48035599
za cenu nejvýše přípustnou 33 171 794,12 Kč bez DPH, 40 137 870,89 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5 - Jinonice
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 35 498 806,55 Kč bez DPH, 42 953 555,95 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 104/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Přeložka II/128 Číměř“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 145-016 přes Jáchymovský potok – Stachy“
Usnesení č. 306/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedené
v přílohách č. 1–2 k návrhu č.346/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 145-016
přes Jáchymovský potok – Stachy“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, za podmínek
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 145-016 přes Jáchymovský potok – Stachy“:
název společnosti:
Reno Šumava stavby s.r.o.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
28138236
za cenu nejvýše přípustnou 6 188 400,00 Kč bez DPH, 7 487 964,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení v pořadí:
a) název společnosti: MS STAVMONT s.r.o.
se sídlem:
Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice
IČO:
28160240
za cenu nejvýše přípustnou 6 279 093,16 Kč bez DPH, 7 597 702,72 Kč vč. DPH,
b) název společnosti: Starmosty s.r.o.
se sídlem:
Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO:
07122764
za cenu nejvýše přípustnou 6 672 409,99 Kč bez DPH, 8 073 616,09 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Vykoukovi, pověřenému vedením Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Most ev. č. 145-016 přes Jáchymovský potok
– Stachy“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 173-005 za Rojicemi“
Usnesení č. 307/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
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I. bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedené
v přílohách č. 1–2 k návrhu č.359/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 173-005
za Rojicemi“, 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 „Most ev. č. 173-005 za Rojicemi“:
název společnosti:
MS STAVMONT s.r.o.
se sídlem:
Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice
IČO:
28160240
za cenu nejvýše přípustnou 8 734 186,35 Kč bez DPH, 10 568 365,48 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Janu Vykoukovi, pověřenému vedením Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Most ev. č. 173-005 za Rojicemi“.

K bodu: Výsledky konkursních řízení
Usnesení č. 308/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výsledky konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitele/ředitelky školy a školského zařízení
zřizovaných krajem v souladu se zápisy z konkursních řízení:
1. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, IČO 00668079,
2. Dům dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394, IČO 60869941;
II. jmenuje
v souladu s § 33 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a s § 59 odst. 1
písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích s účinností od 1. 4. 2021:
1. na vedoucí pracovní místo ředitele Středního odborného učiliště, Blatná, U Sladovny 671, IČO 00668079,
Ing. Miroslava Čapka,
2. na vedoucí pracovní místo ředitelky Domu dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394, IČO 60869941,
Ing. Janu Adam.

K bodu: Personální záležitosti školství - platové výměry
Usnesení č. 309/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
platový výměr ředitele školy a platový výměr ředitelky školského zařízení zřizovaných Jihočeským krajem
s účinností od 1. dubna 2021 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů a dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 342/RK/21.

K bodu: Rozpočet školství – rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2021
Usnesení č. 310/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2021 jednotlivým školám
a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi, v rámci výkonu přenesené působnosti dané
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 281/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu vzít na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok
2021 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi Jihočeského kraje, v rámci
výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 161c
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odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpisu rozpočtu přímých výdajů
regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2021 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným
krajem a obcemi Jihočeského kraje,
2. Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na jednání zastupitelstva kraje.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele
Usnesení č. 311/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
ukládá
odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele Krajskému školnímu hospodářství, České Budějovice,
U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, ve výši 329 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu
č. 236/RK/21.

K bodu: Rozhodnutí jediného společníka - výběrové řízení - Demonstrační projekt RegiaMobil - část 4 - letní
autobusová linka Dačice - Jindřichův Hradec - Trhové Sviny - Kaplice - Frymburk
Usnesení č. 312/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, v souladu s ustanovením
§ 59 ods. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto rozhodnutí:
I.
bere na vědomí
znění návrhu výzvy k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Demonstrační projekt
RegiaMobil - část 4 - letní autobusová linka Dačice - Jindřichův Hradec - Trhové Sviny - Kaplice - Frymburk,
uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 315/RK/21;
II. schvaluje
1. zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Demonstrační projekt RegiaMobil - část 4 letní autobusová linka Dačice - Jindřichův Hradec - Trhové Sviny - Kaplice - Frymburk,
2. seznam navržených uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky pro výběrové řízení k veřejné zakázce
malého rozsahu Demonstrační projekt RegiaMobil - část 4 - letní autobusová linka Dačice - Jindřichův
Hradec - Trhové Sviny - Kaplice - Frymburk, uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 315/RK/21;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro otvírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na určení dodavatele pro
veřejnou zakázku uvedenou v bodě I. usnesení v tomto složení:
Členové:
1. Ing. Zuzana Jelínková Ph.D., JIKORD s.r.o.
2. Ing. Martin Stach, JIKORD s.r.o.
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 4 - letní
autobusová linka Dačice - Jindřichův Hradec - Trhové Sviny - Kaplice - Frymburk,
2. předložit radě kraje v působnosti jediného společníka společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018,
doporučení k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu
Demonstrační projekt RegiaMobil - část 4 - letní autobusová linka Dačice - Jindřichův Hradec - Trhové Sviny
- Kaplice - Frymburk.
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T: 12. 5. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného společníka o organizačních otázkách společnosti JIKORD s.r.o. – výroční
zpráva 2020, hospodářský výsledek 2020
Usnesení č. 313/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, v souladu s ustanovením
§ 59 ods. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto rozhodnutí:
I.
schvaluje
1. výroční zprávu o činnosti společnosti JIKORD s.r.o. za rok 2020, uvedenou v příloze č. 1 návrhu
č. 311/RK/21,
2. výsledek hospodaření společnosti JIKORD s.r.o. za účetní období roku 2020 uvedený v příloze č. 2, 3 a 4
návrhu č. 311/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, informovat jednatele společnosti JIKORD s.r.o. o části
I. tohoto usnesení.
T: 01. 04. 2021

K bodu: Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a o podmínkách
úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi
Středočeským a Jihočeským krajem – objednávka Jihočeského kraje
Usnesení č. 314/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o integraci veřejné linkové dopravy (VLD) Středočeského kraje v oblasti Voticka s přesahem do
kraje Jihočeského ke dni 10. 4. 2021;
II. schvaluje
změnu objednávky Jihočeského kraje na období 10. 4. 2021 – 11. 12. 2021 jízdních řádů 2020/2021, kterou
vymezuje rozsah linek a spojů ve veřejné linkové dopravě po území Jihočeského kraje zajištěné
Středočeským krajem a dopravci Středočeského kraje dle „Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci k zajištění
mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským a Jihočeským krajem“ č. S8580/DOP/2018 a SON/ODSH/264/18, uvedenou v příloze č. 1 návrhu č. 312/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje objednávku
uvedenou v části II. usnesení.
T: 31. 3. 2021

K bodu: Koupě pozemků v k. ú. Stará Dobev
Usnesení č. 315/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi pozemků pozemkových parcel KN č. 129/4 a 141/3 v k. ú. Stará Dobev od ******, za cenu v místě a
čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 329 000 Kč, do vlastnictví Jihočeského kraje dle
návrhu smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 233/RK/21,
b) předání uvedeného majetku dle části I. 1. a) usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Krajskému
školnímu hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, zřizovanému krajem,
ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) usnesení,
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b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na koupi dle části I. usnesení
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Prodej pozemků v k. ú. Staré Hodějovice
Usnesení č. 316/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
prodej pozemků v k. ú. Staré Hodějovice, a to parcely KN č. 191/2 o výměře 232 m2, parcely KN č. 191/3
o výměře 8 m2 a parcely KN č. 191/4 o výměře 9 m2, do vlastnictví obce Staré Hodějovice, IČO 00245453,
za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 95.210 Kč + náklady spojené
s prodejem,
2. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh prodeje zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Výpůjčka movitého majetku
Usnesení č. 317/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
výpůjčku movitého majetku a uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku ve vlastnictví Jihočeského
kraje s Krajským školním hospodářstvím České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice, IČO 71294775, dle přílohy návrhu č. 288/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.

K bodu: Uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. Střelské Hoštice
Usnesení č. 318/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku stavební parcely KN č. st. 309 v k. ú. Střelské Hoštice mezi
Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako vypůjčitelem a Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO 69797111, jako půjčitelem, dle návrhu smlouvy o výpůjčce nemovité věci č. 45/CST/2021
v příloze č. 2 návrhu č. 269/RK/21, na dobu od 1. 4. 2021 do doby realizace prodeje vypůjčené nemovité
věci, nejdéle však do 31. 3. 2026;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/056/21 v k. ú. Volyně - EG.D, a.s.
Usnesení č. 319/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako povinným
a společností EG.D, a.s., IČO 28085400, jako oprávněným na části pozemku parc. KN č. 566/2 a č. 2003
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v rozsahu dle geometrického plánu č. 1648-231/2020 v k. ú. Volyně dle návrhu smlouvy
č. SVB/OHMS/056/21 v příloze č. 1 návrhu č. 327/RK/21;
II. pověřuje
RNDr. Jiřího Homolku, ředitele Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Volyně, Resslova 440, se
sídlem Resslova 440, Volyně, IČO 60650494, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného
břemene dle části I. usnesení.

K bodu: Věcné břemeno pro EG.D, a.s. v k. ú. Lnáře - uzavření smlouvy č. SVB/OHMS/055/21
Usnesení č. 320/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na části pozemku pozemkové parc. KN č. 1554 v k. ú. Lnáře v rozsahu dle geometrického plánu č. 613258/2020, ve vlastnictví Jihočeského kraje, spočívající v právu uložení zemního kabelového vedení NN
a v právech vyplývajících z energetického zákona č. 458/2000 Sb. ve prospěch společnosti EG.D, a.s.,
IČO 28085400, za jednorázovou úhradu 1 000 Kč bez DPH dle návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/055/21
v příloze č. 4 návrhu č. 328/RK/21;
II. pověřuje
Ing. Zdeňka Majera, ředitele Psychiatrické léčebny Lnáře, se sídlem 387 42 Lnáře 16, IČO 00668168,
kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene dle části I. usnesení.

K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Dědovice
Usnesení č. 321/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Dědovice, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 29 podle přílohy č. 1 návrhu č. 338/RK/21 s překročením
limitu ceny o +13,2 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí
Usnesení č. 322/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí, svěřených
k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 122 podle přílohy č. 1
návrhu č. 399/RK/21 s překročením limitu ceny o -1,8 % a výměry o -0,7 % v neprospěch kraje
bez požadavku na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2020 ve zřizovaných organizacích a Krajském úřadu
Jihočeského kraje
Usnesení č. 323/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
závěrečnou inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizací majetku a závazků v Krajském úřadu
Jihočeského kraje v roce 2020 dle přílohy č. 1 návrhu č. 297/RK/21;
II. ukládá
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Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh k projednání Finančnímu výboru
Zastupitelstva Jihočeského kraje.

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. 324/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. žádost Jitky Komanové 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. 296/RK/21,
2. žádost Jaroslava Kureše 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. 296/RK/21;
II. schvaluje
1. Jitce Komanové, 388 01 Bezdědovice, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa –
automatické přikládání na tepelné čerpadlo se zachováním částky dotace v maximální výši 120 000,- Kč,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/7568/2020 ze dne
17. 9. 2020 dle přílohy č. 2 k návrhu č. 296/RK/21, kterým se mění nový zdroj tepla z kotle na tuhá paliva –
výhradně biomasa – automatické přikládání na tepelné čerpadlo se zachováním dotace v maximální výši
120 000,- Kč,
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/7722/2020, uzavřené
dne 19. 10. 2020 s Jaroslavem Kurešem, 373 02 Všemyslice, kterým se mění příjemce dotace z Jaroslava
Kureše, 373 02 Všemyslice na Zuzanu Kurešovou, 373 02 Všemyslice z důvodu změny vlastnictví
předmětné nemovitosti na základě darovací smlouvy dle přílohy č. 3 k návrhu č. 296/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 15. 5. 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. 325/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. žádost Pavla Furtáka o změnu zdroje tepla v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 283/RK/21,
2. žádost Lukáše Koberny o změnu bankovního spojení příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí
z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu
č. 283/RK/21;
II. schvaluje
1. Pavlu Furtákovi, 378 26 Lodhéřov, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva, z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání na kotel na tuhá paliva –
výhradně biomasa – ruční přikládání, a poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, se
zachováním částky dotace v maximální výši 100 000,- Kč,
2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5770/2020 ze dne 28. 4. 2020 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/5770/2020/D č. 1 ze dne 17. 12. 2020 dle přílohy č. 2 k návrhu č. 283/RK/21, kterým se mění
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nový zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání na kotel na tuhá paliva
– výhradně biomasa – ruční přikládání se zachováním dotace v maximální výši 100 000,- Kč,
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6476/2020, uzavřené dne 28. 5. 2020 s Lukášem
Kobernou, 384 11 Netolice, kterým dochází ke změně čísla bankovního spojení příjemce dotace v uzavřené
smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 k návrhu č. 283/RK/20;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 15. 5. 2021
K bodu: Poskytnutí individuální dotace Sdružení místních samospráv České republiky, z.s.
Usnesení č. 326/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. o poskytnutí individuální dotace na rok 2021
dle přílohy č. 1 návrhu č. 322/RK/21;
II. schvaluje
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 2 návrhu č. 322/RK/21 se Sdružením
místních samospráv České republiky, z. s. (IČO 75130165) v režimu nezakládajícím veřejnou podporu
ve výši 168 000 Kč;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

K bodu: Rozpočtové změny 7/21
Usnesení č. 327/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
schválení rozpočtového opatření č. 3/H hejtmanem kraje;
II. schvaluje
rozpočtová opatření č. 100/R – 121/R;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření 99/Z;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 100/R –
121/R,
2. Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit rozpočtové opatření č. 99/Z zastupitelstvu kraje
k projednání.

K bodu: Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2020
Usnesení č. 328/2021/RK-13
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2020.
MUDr. Martin Kuba
Hejtman Jihočeského kraje

……………………………………
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