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 14. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 8. 4. 2021
Program:
1. Dodatek č.1 k Podnájemní smlouvě na Očkovací centrum Tábor
Usnesení 329/2021/RK-14
2. Rozhodnutí jediného akcionáře – Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a.s., „Rekonstrukce Interního pavilonu D“
Usnesení 330/2021/RK-14
3. Rozhodnutí jediného akcionáře – Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.,
„Stavební úpravy budovy S – patologie“
Usnesení 331/2021/RK-14
4. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., dle směrnice č.
SM/115/ZK
Usnesení 332/2021/RK-14
5. Zadání zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy se spolkem Krasec (Krajská síť environmentálních
center Krasec, z.s.) v roce 2021 na činnost související s plněním úkolů Krajské koncepce
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Usnesení 333/2021/RK-14
6. Informace o plnění cílů projektu se společností ASEKOL a. s. za rok 2020 a Smlouva o partnerství
a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ na rok 2021
Usnesení 334/2021/RK-14
7. Informace o plnění cílů projektu se společností ELEKTROWIN a. s. za rok 2020 a Smlouva o partnerství
a vzájemné spolupráci na projektu „Intenzifikace zpětného odběru odděleného sběru elektrozařízení
v Jihočeském kraji„ pro rok 2021
Usnesení 335/2021/RK-14
8. Nájemní smlouva - Lucia Lettenmayerová - Jižní tangenta
Usnesení 336/2021/RK-14
9. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálního zařízení a stávajících instalací v DM
areálu VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek - 2. etapa“ (VOŠL a SLŠ Písek)
Usnesení 337/2021/RK-14
10. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“
Usnesení 338/2021/RK-14
11. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Přístřešek nad solankové hospodářství včetně zásobníku na
solanku na středisku Blatná“
Usnesení 339/2021/RK-14
12. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Přístřešek na mechanizaci na středisku Třeboň“
Usnesení 340/2021/RK-14
13. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 5 ks dálkově ovládaných svahových sekaček“
Přerušeno
14. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Most ev.č. 173 - 003 u Řepického rybníka“
Usnesení 341/2021/RK-14
15. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 164 – 006 v obci Strmilov“
Usnesení 342/2021/RK-14
16. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 137-007 Vřesce“
Usnesení 343/2021/RK-14
17. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 128-024 na hrázi rybníka u Potočné“
Usnesení 344/2021/RK-14
18. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P11 C“
Usnesení 345/2021/RK-14
19. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Jirsíkovo vzdělávací centrum“ (Gymnázium J.V. Jirsíka)
Usnesení 346/2021/RK-14
20. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálních zařízení chráněného bydlení Mačkov“
Usnesení 347/2021/RK-14
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21. Revokace usnesení č. 13/2017/ZK-3 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování
a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - Střední škola a Základní škola, Vimperk
Usnesení 348/2021/RK-14
22. Revokace usnesení č. 293/2016/ZK-24 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho kofinancování a
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY J. V. Jirsíka, ČB
Usnesení 349/2021/RK-14
23. Realizace projektu „Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ v rámci Operačního
programu potravinové a materiální pomoci
Usnesení 350/2021/RK-14
24. Podání žádosti Krajského školního hospodářství do dotačního programu Ministerstva zemědělství rekonstrukce rybníka Dobevský
Usnesení 351/2021/RK-14
25. Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele a změna účelu použití příspěvku z Fondu rozvoje
školství
Usnesení 352/2021/RK-14
26. Nabytí peněžních darů
Usnesení 353/2021/RK-14
27. Jmenování konkursní komise
Usnesení 354/2021/RK-14
28. Rozhodnutí jediného společníka – dokončení výběrového řízení a uzavření smlouvy – Demonstrační
projekt RegiaMobil – část 2 – letní autobusové linky Jindřichův Hradec – Choustník – Tábor a Jindřichův
Hradec – Lomnice n. Luž. – Lišov a Demonstrační projekt RegiaMobil – část 3 – letní autobusová linka
Tábor – Milevsko – Orlík nad Vltavou – Blatná
Usnesení 355/2021/RK-14
29. Převzetí stavebních objektů v rámci staveb
Usnesení 356/2021/RK-14
30. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - ukončení záměru
Usnesení 357/2021/RK-14
31. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Blažejov - vyhlášení
Usnesení 358/2021/RK-14
32. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Domašín u Studené - vyhlášení
Usnesení 359/2021/RK-14
33. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Temelín - vyhlášení
Usnesení 360/2021/RK-14
34. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Kožlí u Orlíka - vyhlášení
Usnesení 361/2021/RK-14
35. Záměr darování pozemků v k. ú. Osek u Radomyšle obci Osek
Usnesení 362/2021/RK-14
36. Koupě pozemku v PP U Narovců
Usnesení 363/2021/RK-14
37. Rozhodnutí pozemkového úřadu o vlastnictví nemovitostí v k. ú. Sedlice u Blatné
Usnesení 364/2021/RK-14
38. Informace o stavu majetku Jihočeského kraje k 31. 12. 2020
Usnesení 365/2021/RK-14
39. Peněžitý dar Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje
Usnesení 366/2021/RK-14
40. Rozpočtové změny 8/21
Usnesení 367/2021/RK-14

****
K bodu: Dodatek č.1 k Podnájemní smlouvě na Očkovací centrum Tábor
Usnesení č. 329/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
snížení ceny smluvního podnájemného za užívání pronajatých prostor Zimního stadionu v Táboře na
velkokapacitní Očkovací centrum Tábor;
II. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 k Podnájemní smlouvě SN/KHEJ/006/21 k provozování velkokapacitního Očkovacího
centra v Táboře, na Zimním stadionu na adrese Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, s nájemcem Zimního
stadionu, společností Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., se sídlem Václava Soumara 2300, 390 03
Tábor, IČO 25171127, DIČ CZ25171127;
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III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit uzavření Dodatku č. 1 k Podnájemní smlouvě
SN/KHEJ/006/21 dle části II. usnesení.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a.s., „Rekonstrukce Interního pavilonu D“
Usnesení č. 330/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
IČO 26095149, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I.
souhlasí
se záměrem realizace projektu „Rekonstrukce Interního pavilonu D“ s předpokladem rozložení finančních
prostředků na léta 2021 až 2023 dle důvodové zprávy návrhu č. 416/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit realizaci projektu „Rekonstrukce Interního pavilonu D“ s předpokladem rozložení
finančních prostředků na léta 2021 až 2023 dle důvodové zprávy návrhu č. 416/RK/21;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh dle části II. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Záměr realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Písek,
a.s., „Stavební úpravy budovy S – patologie“
Usnesení č. 331/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. souhlasí
se záměrem realizace projektu „Stavební úpravy budovy S – patologie“ s předpokladem rozložení finančních
prostředků na léta 2021 až 2022 dle důvodové zprávy návrhu č. 417/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit realizaci projektu „Stavební úpravy budovy S – patologie“ s předpokladem
rozložení finančních prostředků na léta 2021 až 2022 dle důvodové zprávy návrhu č. 417/RK/21;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh dle části II. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., dle směrnice
č. SM/115/ZK
Usnesení č. 332/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
o částku 800 000,00 Kč, v rámci projektu „Modernizace NIS v Nemocnici Prachatice, a.s.“, dle Čl. 6 bodu 9
Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.,
dle části I. usnesení;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021
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K bodu: Zadání zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy se spolkem Krasec (Krajská síť
environmentálních center Krasec, z.s.) v roce 2021 na činnost související s plněním úkolů Krajské koncepce
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Usnesení č. 333/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zadání zakázky malého rozsahu na služby v celkové výši 800 000,- Kč spolku Krasec (Krajská síť
enevironmentálních center Krasec, z.s.) pro rok 2021 na činnost související s plněním úkolů Krajské
koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
2. vzor smlouvy o dílo dle přílohy č. 1 návrhu č. 414/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Milanovi Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci dle
I. části usnesení.
T: 31. 5. 2021

K bodu: Informace o plnění cílů projektu se společností ASEKOL a. s. za rok 2020 a Smlouva o partnerství a
vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ na rok 2021
Usnesení č. 334/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o plnění cílů projektu „Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru
použitých elektrozařízení“ č. OSON/OZZL/059/20 za rok 2020 v rozsahu přílohy č. 3 k návrhu č. 326/RK/21
na základě usnesení Rady kraje č. 431/2020/RK-96 ze dne 7. 5. 2020;
II. schvaluje
uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“
se společností ASEKOL s. r. o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČO 273 73 231, na rok
2021;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstku hejtmana, informovat radu kraje o plnění cílů projektu za rok 2021
v termínu do 31. 5. 2022.

K bodu: Informace o plnění cílů projektu se společností ELEKTROWIN a. s. za rok 2020 a Smlouva o
partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Intenzifikace zpětného odběru odděleného sběru
elektrozařízení v Jihočeském kraji „ pro rok 2021
Usnesení č. 335/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o plnění cílů projektu „Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Intenzifikace
zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Jihočeském kraji“
č. OSON/OZZL/043/20 za rok 2020 v rozsahu přílohy č. 3 k návrhu č. 319/RK/21 na základě usnesení Rady
Jihočeského kraje č. 323/2020/RK-94 ze dne 9. 4. 2020;
II. schvaluje
uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Intenzifikace zpětného odběru
elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Jihočeském kraji“ pro rok 2021 se společností
ELEKTROWIN a. s., Michelská 300/60, 140 00 Praha, IČO 272 57 843;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstku hejtmana, informovat radu kraje o plnění cílů projektu za rok 2021
v termínu do 31. 5. 2022.

K bodu: Nájemní smlouva - Lucia Lettenmayerová - Jižní tangenta
Usnesení č. 336/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
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znění nájemní smlouvy mezi Jihočeským krajem a Mgr. Lucií Lettenmayerovou, dle přílohy č. 2 tohoto
návrhu na pronájem pozemků pozemků p. č. 721/21, p. č. 739/4, p. č. 740/2, p. č. 757/6 a p. č. 760/37 v k. ú.
Boršov nad Vltavou pro dočasnou skládku zeminy ze stavby Jižní tangenta,
II. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy mezi Jihočeský kraj a Mgr. Lucií Lettenmayerovou, dle přílohy č. 2 tohoto návrhu
na pronájem pozemků p. č. 721/21, p. č. 739/4, p. č. 740/2, p. č. 757/6 a p. č. 760/37 v k. ú. Boršov nad
Vltavou pro dočasnou skládku zeminy ze stavby Jižní tangenta,
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit nájemní smlouvu mezi JčK a Mgr. Lucií
Lettenmayerovou, hejtmanovi kraje k podpisu.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálního zařízení a stávajících instalací v
DM areálu VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek - 2. etapa“ (VOŠL a SLŠ Písek)
Usnesení č. 337/2021/RK-14
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. 405/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení a stávajících instalací v DM areálu VOŠL
a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek - 2. etapa“ 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 „Rekonstrukce sociálního zařízení a stávajících instalací
v DM areálu VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek - 2. etapa“:
název společnosti: INTESTA CZ s.r.o.
se sídlem: Táborská 2177, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
IČO: 26071894
za cenu nejvýše přípustnou 9 296 071,00 Kč bez DPH, 11 248 246,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
1) název společnosti: STAVBY PL s.r.o.
se sídlem: Nemanická 2722, 370 10 České Budějovice
IČO: 28159551
za cenu nejvýše přípustnou 9 572 404,00 Kč bez DPH, 11 582 609,00 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: ŠAFINVEST, s.r.o.
se sídlem: Kollárova 511/1, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
IČO: 28078756
za cenu nejvýše přípustnou 9 587 844,00 Kč bez DPH, 11 601 292,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
PhDr. Michalu Grusovi, řediteli Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha
Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55, IČO 60869861:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení a stávajících instalací v DM areálu
VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek - 2. etapa“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“
Usnesení č. 338/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 422/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka
zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK“ 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 „Transportní defibrilátor/monitor vhodný pro sanitní vozidla
RLP/RZP“ pro část A:
název společnosti: Medsol s.r.o.
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se sídlem: Lužná 591/4, 16000 Praha – Vokovice
IČO: 24201596
za cenu nejvýše přípustnou 2 880 000,00 Kč bez DPH, 3 484 800,00 Kč vč. DPH,
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Transportní ventilátor“ pro část B:
název společnosti: MEDIPRAX CB s.r.o.
se sídlem: Husova tř. 1858/43, 370 05 České Budějovice
IČO: 63886731
za cenu nejvýše přípustnou 1 437 000,00 Kč bez DPH, 1 738 770,00 Kč vč. DPH,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Přístroj pro nepřímou srdeční masáž“ pro část C:
název společnosti: Medsol s.r.o.
se sídlem: Lužná 591/4, 16000 Praha – Vokovice
IČO: 24201596
za cenu nejvýše přípustnou 314 000,00 Kč bez DPH, 379 940,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvy s dodavateli podle části II. usnesení,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Přístřešek nad solankové hospodářství včetně
zásobníku na solanku na středisku Blatná“
Usnesení č. 339/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 430/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Přístřešek nad solankové hospodářství včetně zásobníku na solanku na
středisku Blatná“, konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Přístřešek nad solankové hospodářství včetně zásobníku
na solanku na středisku Blatná“:
název společnosti:
PROTOM Strakonice, s.r.o.
se sídlem:
Písecká 290, 386 01 Strakonice
IČO:
43841252
za cenu nejvýše přípustnou 2 465 478,00 Kč bez DPH, 2 983 228,38 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti:
Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 2 486 534,55 Kč bez DPH, 3 008 706,81 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. vykonávat funkci stavebníka na „Přístřešek nad solankové hospodářství včetně zásobníku na solanku na
středisku Blatná“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Přístřešek na mechanizaci na středisku Třeboň“
Usnesení č. 340/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 431/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Přístřešek na mechanizaci na středisku Třeboň“, konané v režimu veřejné
zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Přístřešek na mechanizaci na středisku Třeboň“:
název společnosti:
EDIKT a.s.
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se sídlem:
Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO:
25172328
za cenu nejvýše přípustnou 4 473 051,53 Kč bez DPH, 5 412 392,35 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. vykonávat funkci stavebníka na „Přístřešek na mechanizaci na středisku Třeboň“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Most ev.č. 173 - 003 u Řepického rybníka“
Usnesení č. 341/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 402/RK/21 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Most ev.č. 173 – 003 u Řepického rybníka“ 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. 173 – 003 u Řepického rybníka““:
název společnosti: HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem: Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5
IČO: 46678468
za cenu nejvýše přípustnou 10 427 632,89 Kč bez DPH, 12 617 435,80 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: Reno Šumava stavby s.r.o.
se sídlem: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO: 28138236
za cenu nejvýše přípustnou 10 477 500,00 Kč bez DPH, 12 677 775,00 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 10 701 302,06 Kč bez DPH, 12 948 575,49 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 192/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Most ev.č. 173 – 003 u Řepického
rybníka“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 164 – 006 v obci Strmilov“
Usnesení č. 342/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 404/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Most ev.č. 164 – 006 v obci Strmilov“ 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
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Most ev.č. 164 – 006 v obci Strmilov“ na základě § 127
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., neboť zadavatel nepřijal do konce lhůty pro podání nabídek nabídky žádnou
nabídku;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit všechny potřebné úkony související se
zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev.č. 164 – 006 v obci Strmilov“.

7
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 137-007 Vřesce“
Usnesení č. 343/2021/RK-14
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. 433/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 137-007 Vřesce“
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. 137-007 Vřesce“:
název společnosti:
Starmosty s.r.o.
se sídlem:
Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO:
07122764
za cenu nejvýše přípustnou 13 754 962,91 Kč bez DPH, 16 643 505,12 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení v pořadí:
název společnosti:
EDIKT a.s.
se sídlem:
Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO:
25172328
za cenu nejvýše přípustnou 13 776 723,41 Kč bez DPH, 16 669 835,33 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. 137-007 Vřesce“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 128-024 na hrázi rybníka u Potočné“
Usnesení č. 344/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedený v příloze č. 1 k
návrhu č. 360/RK/21-1, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 128-024 na hrázi rybníka u
Potočné“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení podle § 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. 128-024 na hrázi rybníka u Potočné“:
název společnosti:
MS STAVMONT s.r.o.
se sídlem:
Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice
IČO:
28160240
za cenu nejvýše přípustnou 4 133 651,23 Kč bez DPH, 5 001 717,99 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. 128-024 na hrázi rybníka u Potočné“.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P11 C“
Usnesení č. 345/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle návrhu č. 321/RK/21
a jeho příloh č. 1 – 3,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;

8
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

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 nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace
komunikací II. třídy P11 C“,
2. uzavření smlouvy o společnosti mezi Jihočeským krajem a obcí Veselíčko ve znění přílohy č. 4
návrhu č. 321/RK/21;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele na akci „Modernizace komunikací II. třídy P11 C“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 321/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
2) Jaroslav Kozák, ředitel SÚS Písek
Ing. Rudolf Pešta, provozní náměstek
3) Radka Pavlíková, ředitelka SÚS Tábor
Miloš David, provozní náměstek
4) Ing. Tomáš Trajer, OVZI
Ing. Tereza Nováková, OVZI
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, 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 „Jirsíkovo vzdělávací centrum“ (Gymnázium J.V. Jirsíka)
Usnesení č. 346/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 400/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 stavební práce „Jirsíkovo vzdělávací centrum“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Gymnáziu J.V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23, IČO 60076135, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Jirsíkovo vzdělávací centrum“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 400/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
2) RNDr. Jaroslav Pustina, ředitel školy
Mgr. Jana Hadravová, zástupkyně ředitele
3) Mgr. Jan Ptáčník, zástupce ředitele
Mgr. Kateřina Hessová, vyučující
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. RNDr. Jaroslavu Pustinovi, řediteli školy, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje
k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálních zařízení chráněného bydlení Mačkov
Usnesení č. 347/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
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I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 445/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 „Rekonstrukce sociálních
zařízení chráněného bydlení Mačkov“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domovu PETRA Mačkov, IČO 70871779, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro
otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Rekonstrukce sociálních zařízení
chráněného bydlení Mačkov“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) Vlasta Maroušková, ředitelka Domova PETRA Mačkov
Bc. Petra Očenášková, pracovník Domova PETRA Mačkov
3) Pavel Suda, zástupce ředitelky Domova PETRA Mačkov
Petra Karešová, pracovník Domova PETRA Mačkov
4) Ing. Jana Holická, OSOV KÚ
Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru OSOV KÚ
5) Ing. Klára Tejmlová, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ,
2. Vlastě Marouškové, ředitelce Domova PETRA Mačkov, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Revokace usnesení č. 13/2017/ZK-3 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - Střední škola a Základní škola, Vimperk
Usnesení č. 348/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 13/2017/ZK-3 ze dne 16. 2. 2017 ve věci „Realizace projektu předkládaného do IROP
a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - Střední škola a Základní škola,
Vimperk“,
2. schválit
a) realizaci projektu „Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku“ (žadatel: Střední škola a Základní
škola, Vimperk, Nerudova 267) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního
programu s celkovými výdaji ve výši 11 640 721,51 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši
11 640 721,51 Kč,
b) kofinancování projektu „Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku“ Jihočeským krajem ve výši
10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1 164 072,16 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu
dle přílohy č. 1 návrhu č. 67/RK/21,
c) předfinancování projektu „Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku“ Jihočeským krajem ve
výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 10 476 649,35 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu
dle přílohy č. 1 návrhu č. 67/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Revokace usnesení č. 293/2016/ZK-24 realizace projektu předkládaného do IROP a jeho
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY J. V. Jirsíka, ČB
Usnesení č. 349/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 293/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016 ve věci „Realizace projektu předkládaného do IROP
a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje - GY J. V. Jirsíka, ČB“,
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2. schválit
a) realizaci projektu „Jirsíkovo vzdělávací centrum“ (žadatel: Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice,
Fr. Šrámka 23) a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního programu
s celkovými výdaji ve výši 18 206 311,65 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši
15 677 414,78 Kč,
b) kofinancování projektu „Jirsíkovo vzdělávací centrum“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 1 567 741,48 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního
operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu
č. 66/RK/21,
c) předfinancování projektu „Jirsíkovo vzdělávací centrum“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 14 109 673,30 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu č. 66/RK/21,
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Jirsíkovo vzdělávací centrum“ Jihočeským krajem v celkové
výši 2 528 896,87 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 958/RK/20;
II. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Realizace projektu „Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ v rámci
Operačního programu potravinové a materiální pomoci
Usnesení č. 350/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. podání žádosti Jihočeského kraje do výzvy MPSV 30_21_011 Potravinová pomoc dětem ve vážné
sociální nouzi VII Operačního programu potravinové a materiální pomoci a realizaci projektu „Potravinová
pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“,
2. vzor Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_21_011 dle přílohy návrhu
č. 366/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. návrhu č. 366/RK/21.

K bodu: Podání žádosti Krajského školního hospodářství do dotačního programu Ministerstva zemědělství rekonstrukce rybníka Dobevský
Usnesení č. 351/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
podání žádosti Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2
do dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 280 Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní
nádrže na akci Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský
(včetně odbahnění);
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
spolufinancování 20 % celkových nákladů v předpokládané výši 18 358 839 Kč bez DPH v případě přiznání
dotace na Rekonstrukci výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský (včetně
odbahnění);
III. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh v souladu s částí
II. usnesení.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele a změna účelu použití příspěvku z Fondu
rozvoje školství
Usnesení č. 352/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
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I. ukládá
odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele:
Gymnáziu, Český Krumlov, Chvalšinská 112, IČO 00583839, ve výši 239 656 Kč, v souladu s důvodovou
zprávou návrhu č. 256/RK/21;
II. schvaluje
změnu účelu použití příspěvku z Fondu rozvoje školství pro Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112,
IČO 00583839, ve výši 350 000 Kč, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 256/RK/21.

K bodu: Nabytí peněžních darů
Usnesení č. 353/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
s nabytím peněžních darů pro:
1. Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou, České Budějovice, Dukelská 13, IČO 60075970
na pořízení majetku do vlastnictví zřizovatele v hodnotě 855 000 Kč a na motivační stipendia žáků ve výši
225 000 Kč,
2. Základní uměleckou školu, Milevsko, Libušina 1217, na pořízení majetku do vlastnictví zřizovatele
v hodnotě 219 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 372/RK/21.

K bodu: Jmenování konkursní komise
Usnesení č. 354/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. jmenuje
předsedu a členy konkursních komisí v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb. (dále jen konkursní vyhláška)
dle důvodové zprávy návrhu č. 412/RK/21 pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele:
1. Základní umělecké školy, Sezimovo Ústí, Nerudova 648, IČO 70520232,
2. Dětského domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Písek, Šobrova 111, IČO 60869097;
II. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit radě kraje výsledná pořadí uchazečů konkursních řízení.

K bodu: Rozhodnutí jediného společníka – dokončení výběrového řízení a uzavření smlouvy – Demonstrační
projekt RegiaMobil – část 2 – letní autobusové linky Jindřichův Hradec – Choustník – Tábor a Jindřichův
Hradec – Lomnice n. Luž. – Lišov a Demonstrační projekt RegiaMobil – část 3 – letní autobusová linka
Tábor – Milevsko – Orlík nad Vltavou – Blatná
Usnesení č. 355/2021/RK-14
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.
rozhoduje
1. v souladu s čl. 11 odst. 2 Zakladatelské listiny společnosti JIKORD s.r.o. o zadání veřejné zakázky
malého rozsahu Demonstrační projekt RegiaMobil – část 2 – letní autobusové linky Jindřichův Hradec –
Choustník – Tábor a Jindřichův Hradec – Lomnice n. Luž. – Lišov společnosti ČSAD Jindřichův Hradec
s.r.o., U Nádraží 694, Jindřichův Hradec II 377 14, IČO 600 711 09, tak jak je uvedeno v protokolu o
otevírání, posouzení a hodnocení nabídek této veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 1 návrhu č. 387/RK/21,
2. v souladu s čl. 11 odst. 2 Zakladatelské listiny společnosti JIKORD s.r.o. o zadání veřejné zakázky
malého rozsahu Demonstrační projekt RegiaMobil – část 3 – letní autobusová linka Tábor – Milevsko – Orlík
nad Vltavou – Blatná společnosti COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 390 02, IČO 600 713
97, tak jak je uvedeno v protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek této veřejné zakázky, který
tvoří přílohu č. 2 návrhu č. 387/RK/21;
II. ukládá
Ing. Josefu Michálkovi, jednateli společnosti JIKORD s.r.o., učinit příslušné kroky související s dokončením
výběrového řízení a uzavřít smlouvu s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky
1. Demonstrační projekt RegiaMobil – část 2 – letní autobusové linky Jindřichův Hradec – Choustník – Tábor
a Jindřichův Hradec – Lomnice n. Luž. – Lišov společností ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., U Nádraží 694,
Jindřichův Hradec II 377 14, IČO 600 711 09;
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2. Demonstrační projekt RegiaMobil – část 3 – letní autobusová linka Tábor – Milevsko – Orlík nad Vltavou –
Blatná společností COMETT PLUS, spol. s r.o., Chýnovská 2115, Tábor 390 02, IČO 600 713 97.
T: 20. 5. 2021

K bodu: Převzetí stavebních objektů v rámci staveb
Usnesení č. 356/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
převzetí
a)
stavebního objektu SO 112.20 – Úprava silnice III/00363 včetně všech součástí a příslušenství a včetně
zastavěných pozemků, vybudovaného 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)
stavby okružní křižovatky na silnice II/105 včetně všech součástí a příslušenství, vybudované v rámci stavby
„Okružní křižovatka na silnici II/159 v Týně nad Vltavou“ na základě dohody o převzetí stavby od Města Týn
nad Vltavou, IČO 245585;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit uzavření příslušných smluv dle části
I. usnesení.

K bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - ukončení záměru
Usnesení č. 357/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodej
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2352/66 o výměře 92 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2352/69
o výměře 45 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2352/70 o výměře 63 m2, ostatní plocha, silnice a č. 2352/71
o výměře 59 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 250 pro obec a k. ú.
Lišov a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2860/48 o výměře 539 m2, ostatní plocha,
silnice a č. 2860/90 o výměře 78 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 175
pro obec Štěpánovice a k. ú. Štěpánovice u Českých Budějovic včetně všech součástí a příslušenství za 1,5
násobek ceny u stavebních pozemků oproti ceně dosažené ve znaleckém posudku – tj. 336 384,- Kč včetně
DPH a náklady spojené s prodejem nemovitosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390,
2. darování
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 942/3 o výměře 35 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 780 pro obec a k. ú. Frahelž Obci Frahelž, IČO 512982, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Frahelž a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1736/9 o výměře 48 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 3903 pro obec a k. ú. Vodňany Městu Vodňany, IČO 251984, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Vodňany
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
13
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
c)
pozemkové parcel katastru nemovitostí č. 9356/14 o výměře 23 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 216 pro obec a k. ú. Slavonice Městu Slavonice, IČO 247456,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město
Slavonice a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu
jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
d)
stavby původní silnice III/13521 v délce 0,201 km v úseku od km 1,185 do km 1,386 včetně pozemkových
parcel katastru nemovitostí č. 1047/4 o výměře 2409 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1047/9 o výměře 71 m2,
ostatní plocha, jiná plocha a č. 1058/50 o výměře 78 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 2197 pro obec Soběslav a k. ú. Chlebov Městu Soběslav, IČO 252921, kdy poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Soběslav a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
e)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 368/50 o výměře 56 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 138 pro obec Zahájí a k. ú. Zahájí u Hluboké nad Vltavou Obci Zahájí, IČO 581372,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Zahájí
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
f)
dílu „bb“ o výměře 20 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 549 – 48/2019 ze dne 30. 7. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 884/17, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 120 pro obec Dubné a k. ú. Křenovice u Dubného a dílu „ff“ o výměře 1 m2, odděleného na základě
geometrického plánu č. 549 – 48/2019 ze dne 30. 7. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 896/30, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 120 pro obec Dubné a k. ú.
Křenovice u Dubného Obci Dubné, IČO 244856, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila
Obec Dubné v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Obec Dubné a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít
předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti
do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné
v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
g)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3290/80 o výměře 766 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 1248 – 159/2020 ze dne 20. 11. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 3290/50, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 96 pro obec a k. ú.
Vrábče Obci Vrábče, IČO 581941, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Vrábče
v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí Obec Vrábče a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému
účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
h)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3977/2 o výměře 908 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 3591 – 60/2020 ze dne 5. 8. 2020 z pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 3979/1, ostatní plocha, silnice a č. 3977, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 2197 pro obec a k. ú. Soběslav Městu Soběslav, IČO 252921, kdy náklady na vyhotovení
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geometrického plánu uhradilo Město Soběslav v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Soběslav a za podmínky, že obdarovaná
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
i)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 566/39 o výměře 3 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 1250 – 39/2020 ze dne 9. 9. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 566/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 117 pro obec a k. ú.
Roudné Obci Roudné, IČO 245372, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Roudné
v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí Obec Roudné a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému
účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
j)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1800/2 o výměře 796 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 368 pro obec Kaplice a k. ú. Mostky Městu Kaplice, IČO 245941,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Kaplice
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
k)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 5756/6 o výměře 40 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 5896 – 57/2020 ze dne 23. 11. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 5756/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 206 pro obec
a k. ú. Tábor Městu Tábor, IČO 253014, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město
Tábor v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí Město Tábor a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru
k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne
účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci
ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
l)
stavby klenbového mostu ev. č. 174 – 013A v k. ú. Závišín u Bělčic včetně všech součástí a příslušenství
Městu Bělčice, IČO 250953,
m)
stavby mostu ev. č. 10600372 – Na Slupi (stavidla zámek) a stavby mostu ev. č. 10600373 – Na Příkopech
(u muzea, u bývalého Podškolského mlýnu) v k. ú. Blatná včetně všech součástí a příslušenství Městu
Blatná, IČO 250996,
n)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1666/5 o výměře 86 m 2, vodní plocha, a č. 1666/6 o výměře
39 m2, vodní plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 328 pro obec a k. ú. Volfířov, ČR – Povodí
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IĆO 70890013, kdy poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Povodím Moravy, s. p.,
o)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3046/34 o výměře 220 m 2, lesní pozemek, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 183 pro obec Petříkov a k. ú. Těšínov a pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1647/5 o výměře 911 m2, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 30 pro obec Nové
Hrady a k. ú. Vyšné ČR – Lesům České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 5008 Hradec Králové, IČO 42196451, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Lesy České republiky, s. p.,
3. vzájemné darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 823/6 o výměře 125 m 2, ostatní plocha, manipulační plocha,
č. 823/7 o výměře 98 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, č. 853/4 o výměře 15245 m2, ostatní plocha,
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ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 95 pro obec a k. ú. Rodná a pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 853/15 o výměře 127 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 853/16 o výměře 289 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 161 – 12/2020 ze dne
9. 10. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 853/10, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 95 pro obec a k. ú. Rodná v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 592/10 o výměře 64 m2, orná půda, č. 592/39 o výměře 69 m2, orná půda, č. 592/43
o výměře 1067 m2, orná půda, č. 851/13 o výměře 1373 m2, ostatní plocha, silnice, č. 853/14 o výměře
43 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Rodná, pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 88/9 o výměře 80 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 161 – 12/2020 ze dne 9. 10. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 88/6,
trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Rodná, pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 851/18 o výměře 8 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 161 – 12/2020 ze dne 9. 10. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 851/2, ostatní plocha, jiná
plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Rodná a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 851/19 o výměře 1113 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 161 –
12/2020 ze dne 9. 10. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 851/3, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Rodná v dosavadním vlastnictví Obce Rodná,
IČO 582450, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2260/5 o výměře 12 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 181 pro obec Deštná a k. ú. Deštná u Jindřichova Hradce
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 15/6 o výměře
255 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 17/4 o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1252/5
o výměře 19 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2255/4 o výměře 2 m 2, ostatní plocha, silnice
a č. 2335/32 o výměře 4 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
Deštná a k. ú. Deštná u Jindřichova Hradce v dosavadním vlastnictví Města Deštná, IČO 246506,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
c)
dílu „c“ o výměře 3 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 86 – 108/2019 ze dne 15. 4. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 902/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 192
pro obec Bohunice a k. ú. Bohunice u Tvrzic v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „b“ o výměře
3 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 86 – 108/2019 ze dne 15. 4. 2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 902/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001
pro obec Bohunice a k. ú. Bohunice u Tvrzic v dosavadním vlastnictví Obce Bohunice, IČO 582972,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce
a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
d)
dílu „d“ o výměře 18 m2, dílu „c“ o výměře 11 m2, dílu „e“ o výměře 35 m2, dílu „f“ o výměře 3 m2 a dílu „b“
o výměře 18 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 2077 – 97/2020 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 3975/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1029 pro obec
a k. ú. Borovany a dílu „v“ o výměře 20 m2, dílu „w“ o výměře 4 m2 a dílu „u“ o výměře 6 m2, oddělených
na základě geometrického plánu č. 2077 – 97/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3974/1,
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1029 pro obec a k. ú. Borovany
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „l“ o výměře 1 m 2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 2077 –7/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3963/6, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Borovany a díl „r“ o výměře 4 m2,
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oddělený na základě geometrického plánu č. 2077 – 97/2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 3963/12, ostatní plocha, zeleň, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Borovany
v dosavadním vlastnictví Města Borovany, IČO 244686, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradilo Město Borovany v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
e)
dílu „b“ o výměře 1 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 2280 – 109/2014 ze dne 18. 8. 2015
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1088/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 206
pro obec Tábor a k. ú. Horky u Tábora a dílu „a“ o výměře 5 m2, odděleného na základě geometrického
plánu č. 2280 – 109/2014 ze dne 18. 8. 2015 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1088/28, ostatní
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 206 pro obec Tábor a k. ú. Horky u Tábora v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1088/38 o výměře 4532 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 1088/39 o výměře 8 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1088/62 o výměře 2632 m2,
ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Tábor a k. ú. Horky u Tábora
v dosavadním vlastnictví Města Tábor, IČO 253014, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradilo Město Tábor v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
f)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3368/64 o výměře 36 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 3368/65 o výměře 46 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3368/66 o výměře 1172 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 3368/67 o výměře 255 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3368/68
o výměře 405 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3368/69 o výměře 531 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 3369/67 o výměře 539 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 3369/68 o výměře 111 m2, ostatní
plocha, jiná plocha, č. 3374/4 o výměře 318 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, č. 3374/5 o výměře
341 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, č. 3374/12 o výměře 55 m2, ostatní plocha, silnice, č. 3374/18
o výměře 41 m2, ostatní plocha, silnice, č. 3374/21 o výměře 10 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 3374/23 o výměře 875 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3374/24 o výměře 326 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 3374/26 o výměře 918 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3374/27
o výměře 169 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3374/28 o výměře 201 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 3374/29 o výměře 63 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3374/30 o výměře 815 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3374/31 o výměře 60 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 3374/32 o výměře 145 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 658
pro obec Zliv a k. ú. Zliv u Českých Budějovic v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 3306/7 o výměře 134 m2, ostatní plocha, silnice, č. 3368/70 o výměře 5 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 3374/25 o výměře 18 m2, ostatní plocha, silnice a č. 3374/33 o výměře 5 m 2,
ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Zliv a k. ú. Zliv u Českých
Budějovic v dosavadním vlastnictví Města Zliv, IČO 245721, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
g)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1106/9 o výměře 521 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1106/10
o výměře 18 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1113/6 o výměře 199 m2, ostatní plocha, jiná plocha
a č. 1113/7 o výměře 11 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 49
pro obec a k. ú. Rožmberk nad Vltavou v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1141/22 o výměře 79 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 340/15 o výměře 293 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 340/17 o výměře 50 m2, ostatní plocha, silnice, č. 341/5 o výměře 145 m 2, ostatní
plocha, silnice, č. 1140/25 o výměře 91 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1140/26 o výměře 21 m2, ostatní
plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Rožmberk nad Vltavou
v dosavadním vlastnictví Města Rožmberk nad Vltavou, IČO 246115, kdy poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
h)
dílu „a“ o výměře 2 m2, dílu „b“ o výměře 4 m2, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3974/27
o výměře 629 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3974/28 o výměře 51 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 3974/29 o výměře 336 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 3974/30 o výměře 29 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 1939 – 147/2018 ze dne
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18. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3974/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1029 pro obec a k. ú. Borovany, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1515/24
o výměře 176 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1515/25 o výměře 26 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace a č. 1515/26 o výměře 92 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě
geometrického plánu č. 400 – 151/2018 ze dne 25. 3. 2019 z parcely evidence nemovitostí č. 1515, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1131 pro obec Borovany a k. ú. Vrcov v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4217/2 o výměře 10 m 2, ostatní plocha,
silnice a č. 4274/2 o výměře 276 m2, ostatní plocha, silnice, která jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec a k. ú. Borovany, díl „e“ o výměře 52 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 1939 –
147/2018 ze dne 18. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3974/2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Borovany, díl „f“ o výměře 14 m2, oddělený
na základě geometrického plánu č. 1939 – 147/2018 ze dne 18. 12. 2018 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 3974/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec a k. ú. Borovany, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1515/7 o výměře 137 m 2, ostatní
plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 399 – 151/2018 ze dne 26. 3. 2019 z parcely
pozemkového katastru č. 1495/4, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Borovany a k. ú. Vrcov,
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1515/9 o výměře 422 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou
na základě geometrického plánu č. 399 – 151/2018 ze dne 26. 3. 2019 z parcely pozemkového katastru
č. 1495/6, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Borovany a k. ú. Vrcov, pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 1515/28 o výměře 12 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 400 – 151/2018 ze dne 25. 3. 2019 z parcely pozemkového katastru č. 1492, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Borovany a k. ú. Vrcov, pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 1493/10 o výměře 41 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 400 – 151/2018 ze dne 25. 3. 2019 z parcely pozemkového katastru č. 1493/5, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec Borovany a k. ú. Vrcov a pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 1495/10 o výměře 23 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 400 – 151/2018 ze dne 25. 3. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1495/9, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Borovany a k. ú. Vrcov v dosavadním
vlastnictví Města Borovany, IČO 244686, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský
kraj v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
i)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1729/33 o výměře 92 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1729/34 o výměře 103 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1729/35 o výměře 47 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 1729/36 o výměře 308 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1729/37 o výměře
497 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1729/38 o výměře 1 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 1729/39 o výměře 2110 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 716 pro obec a k. ú. Vitín v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1726/7 o výměře 1 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1726/8 o výměře 49 m 2, ostatní plocha,
silnice a č. 1729/40 o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec a k. ú. Vitín v dosavadním vlastnictví Obce Vitín, IČO 581925, kdy poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
j)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 136/1 o výměře 53 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 136/5 o výměře 17 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 136/6 o výměře 21 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 257 pro obec Radomyšl a k. ú. Kaletice,
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2/3 o výměře 91 m2, trvalý travní porost, č. 144/6 o výměře
84 m2, orná půda a č. 258/5 o výměře 17 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
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vlastnictví č. 4 pro obec Radomyšl a k. ú. Podolí u Strakonic, pozemkových parcel katastru nemovitostí
č. 257/4 o výměře 50 m2, zahrada, č. 257/5 o výměře 64 m2, zahrada a č. 1511 o výměře 50 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 897 pro obec a k. ú. Radomyšl,
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 98/4 o výměře 417 m2, orná půda, č. 115/8 o výměře 734 m2,
orná půda, č. 115/9 o výměře 23 m2, orná půda, č. 115/10 o výměře 104 m2, orná půda, č. 115/11 o výměře
64 m2, orná půda, č. 787/2 o výměře 293 m2, ostatní plocha, neplodná půda, č. 787/15 o výměře 240 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 785/4 o výměře 1471 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 785/5 o výměře
94 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 787/35 o výměře 183 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 787/34
o výměře 183 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 787/37 o výměře 112 m2, ostatní plocha, jiná plocha
a č. 787/38 o výměře 77 m2, ostatní plocha, neplodná půda, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 257
pro obec Radomyšl a k. ú. Láz u Radomyšle v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 59/10 o výměře 243 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 1 pro obec Radomyšl a k. ú. Kaletice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1378/41
o výměře 12 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1425/1 o výměře 1259 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 192/7
o výměře 59 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1378/42 o výměře 11 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Radomyšl, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 156/10
o výměře 179 m2, orná půda, č. 787/9 o výměře 525 m2, ostatní plocha, silnice, č. 787/12 o výměře 258 m2,
ostatní plocha, silnice, č. 787/22 o výměře 91 m2, ostatní plocha, silnice, č. 787/30 o výměře 42 m2, ostatní
plocha, silnice, č. 787/31 o výměře 38 m2, ostatní plocha, silnice, č. 156/12 o výměře 71 m 2, ostatní plocha,
silnice, č. 799/5 o výměře 2322 m2, ostatní plocha, silnice, č. 787/8 o výměře 300 m2, ostatní plocha, silnice
a č. 787/18 o výměře 165 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Radomyšl
a k. ú. Láz u Radomyšle v dosavadním vlastnictví Městyse Radomyšl, IČO 251721, kdy poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
k)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2161/12 o výměře 18 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 2165/2 o výměře 50 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1389
pro obec a k. ú. Katovice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 2192/46 o výměře 17 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec
a k. ú. Katovice v dosavadním vlastnictví Městyse Katovice, IČO 251305, kdy poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
l)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2728/22 o výměře 329 m 2, ostatní plocha, mez, stráň, oddělené
na základě geometrického plánu č. 473 – 17/2020 ze dne 8. 12. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2728/17, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 242 pro obec a k. ú.
Plavsko a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2708/17 o výměře 254 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace a č. 2736/50 o výměře 18 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 242 pro obec a k. ú. Plavsko, v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 2727/10 o výměře 806 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 473 – 17/2020 ze dne 8. 12. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2727/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec a k. ú. Plavsko a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2887 o výměře 56 m2, ostatní
plocha, silnice a č. 2736/49 o výměře 306 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec a k. ú. Plavsko v dosavadním vlastnictví Obce Plavsko, IČO 512699, kdy náklady
na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
m)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 869/6 o výměře 1533 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 291 pro obec a k. ú. Radimovice u Želče v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1088/4 o výměře 574 m 2, ostatní plocha,
silnice, č. 1088/7 o výměře 125 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1088/15 o výměře 261 m 2, ostatní plocha,
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silnice, č. 1088/27 o výměře 98 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1088/55 o výměře 17 m2, ostatní plocha, silnice
a č. 1088/64 o výměře 574 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 5152 pro obec Tábor
a Horky u Tábora v dosavadním vlastnictví Obce Radimovice u Želče, IČO 252751, kdy poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
n)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 615/1 o výměře cca 4151 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
č. 615/12 o výměře cca 872 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 615/13 o výměře cca 40 m2, ostatní plocha,
jiná plocha, č. 615/14 o výměře cca 88 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 3516 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 5 a pozemkových parcel katastru nemovitostí
č. 2717/45 o výměře cca 245 m2, orná půda a č. 2658/25 o výměře cca 27 m2, ostatní plocha, manipulační
plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2900 pro obec České Budějovice a k. ú. České
Budějovice 6 v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2717/6 o výměře cca 4010 m2, orná půda, č. 2720/43 o výměře cca 533 m2, orná půda, č. 2720/45
o výměře cca 1387 m2, orná půda, č. 2720/41 o výměře cca 441 m2, orná půda, č. 2720/46 o výměře
cca 580 m2, orná půda, č. 2671/18 o výměře cca 1365 m2, orná půda, č. 2717/30 o výměře cca 70 m 2,
orná půda, č. 2717/31 o výměře cca 200 m2, orná půda a č. 2658/23 o výměře cca 226 m2, ostatní plocha,
jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec České Budějovice a k. ú. České
Budějovice 6 v dosavadním vlastnictví Statutárního města České Budějovice, IČO 244732, na základě
smlouvy o budoucí smlouvě darovací v rámci stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. Etapa,“
4. předání k hospodaření
předmětu vzájemného darování uvedeného v části I. 3. 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. usnesení jako předmět vzájemného darování,
5. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1., 2., a 3. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l)
a m) usnesení jako předmět prodeje, darování a vzájemného darování v dosavadním vlastnictví Jihočeského
kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2
zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých
Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, z níž budou ke
stejnému dni vyňaty nemovitosti uvedené v části I. 1., 2. a 3. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) a m)
usnesení jako předmět prodeje, darování a vzájemného darování v dosavadním vlastnictví Jihočeského
kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Záměr prodeje pozemku v k. ú. Blažejov - vyhlášení
Usnesení č. 358/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 459/14 o výměře
64 m2, zahrada, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 187 pro obec a k. ú. Blažejov, nejméně za cenu obvyklou
v daném místě a čase – tj. 2 020,- a náklady spojené s prodejem nemovitosti;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

20
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

K bodu: Záměr prodeje pozemku v k. ú. Domašín u Studené - vyhlášení
Usnesení č. 359/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 431/21 o výměře
98 m2, zahrada, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 45 pro obec Studená a k. ú. Domašín u Studené,
nejméně za cenu obvyklou v daném místě a čase – tj. 3 090,- a náklady spojené s prodejem nemovitosti;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Záměr prodeje pozemku v k. ú. Temelín - vyhlášení
Usnesení č. 360/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1537/3 o výměře
241 m2, zahrada, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 36 pro obec a k. ú. Temelín, nejméně za cenu
obvyklou v daném místě a čase – tj. 7 230,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Záměr prodeje pozemků v k. ú. Kožlí u Orlíka - vyhlášení
Usnesení č. 361/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 841/17 o výměře
136 m2, ostatní plocha, jiná plocha a nemovitostí č. 841/18 o výměře 43 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 35 pro obec Kožlí a k. ú. Kožlí u Orlíka, nejméně za cenu obvyklou v daném
místě a čase – tj. 28 640,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Záměr darování pozemků v k. ú. Osek u Radomyšle obci Osek
Usnesení č. 362/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr darování pozemku poz. parcely KN p. č. 290/10 a poz. parcely KN p. č. 290/13 v k. ú. Osek
u Radomyšle, ve vlastnictví Jihočeského kraje, do vlastnictví obce Osek, se sídlem Osek 77,
386 01 Strakonice, IČO 00251631,
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.
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K bodu: Koupě pozemku v PP U Narovců
Usnesení č. 363/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi pozemku pozemkové parcely KN č. 1076/9 v k. ú. Onšovice u Čkyně z vlastnictví ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nově Město,
Praha 2, IČO 69797111 do vlastnictví Jihočeského kraje za cenu sjednanou ve výši 480 Kč+ náklady
spojené s prodejem dle návrhu smlouvy v příloze č. 4, návrhu č. 381 /RK/21,
b) předání pozemku 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 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,
3. vzít na vědomí
informaci, že OZZL má potřebné zdroje v rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2021 na ORJ 07
a rozpočtovým opatřením zajistí převod finančních prostředků na úhradu kupní ceny za pozemek v části I. 1.
usnesení na ORJ 04, OHMS;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na koupi dle části I. tohoto usnesení
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Rozhodnutí pozemkového úřadu o vlastnictví nemovitostí v k. ú. Sedlice u Blatné
Usnesení č. 364/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. vzít na vědomí
rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj o úpravě
vlastnických vztahů k pozemkům stavebním parcelám KN č. 307/1 a č. 307/2 jejichž součástí jsou stavby
občanské vybavenosti čp. 52 a čp. 279 a pozemku, pozemkové parcele KN č. 1468/2 v k. ú. Sedlice
u Blatné,
2. schválit
a) vyjmutí nemovitostí dle části I. 1. usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem Psychiatrické léčebně
Lnáře, Lnáře 16, IČO 00668168, ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí,
b) dodatek č. 15 zřizovací listiny Psychiatrické léčebny Lnáře, Lnáře 16, IČO 00668168, kterým se mění
příloha IA „Soupis majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ tak, že se jí majetek uvedený v části I. 1. usnesení vyjímá z hospodaření,
3. uložit
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. 2. usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Informace o stavu majetku Jihočeského kraje k 31. 12. 2020
Usnesení č. 365/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o stavu majetku Jihočeského kraje k 31. 12. 2020.
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K bodu: Peněžitý dar Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje
Usnesení č. 366/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 300 000 Kč Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje,
IČO 71213198,
2. uzavření darovací smlouvy podle návrhu darovací smlouvy dle přílohy č. 1 návrhu č. 419/RK/21;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh na poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Rozpočtové změny 8/21
Usnesení č. 367/2021/RK-14
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
schválení rozpočtového opatření č. 4/H hejtmanem kraje;
II. schvaluje
rozpočtová opatření č. 122/R – 128/R;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 122/R –
128/R.

MUDr. Martin Kuba
Hejtman Jihočeského kraje

…………………………………..
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