RADA JIHOČESKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ

Příloha zápisu

Výpis usnesení z 15. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 15. 4. 2021
Program:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 368/2021/RK-15
2. Návrh volby přísedících krajského soudu
Usnesení 369/2021/RK-15
3. Poskytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmana
Usnesení 370/2021/RK-15
4. Využití nadbytečných zásob ochranných prostředků a dalších komodit z krajského skladu hmotných
rezerv
Usnesení 371/2021/RK-15
5. Přijetí daru od společnosti NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.
Usnesení 372/2021/RK-15
6. Odměny za II. pololetí 2020 pro ředitele příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví
Usnesení 373/2021/RK-15
7. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví a
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020
Usnesení 374/2021/RK-15
8. Kofinancování projektu JCCR „Podpora marketingových aktivit v jižních Čechách“
Usnesení 375/2021/RK-15
9. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2021 - 2.
část
Usnesení 376/2021/RK-15
10. Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
Usnesení 377/2021/RK-15
11. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti sociální a
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020
Usnesení 378/2021/RK-15
12. Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Usnesení 379/2021/RK-15
13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
Usnesení 380/2021/RK-15
14. Smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě, Mapy České republiky a Databáze
geografických jmen ČR
Usnesení 381/2021/RK-15
15. Zrušení usnesení č. 147/ZK/2020 a nové financování projektu Jižní tangenta České Budějovice - 1. etapa
Usnesení 382/2021/RK-15
16. Smlouva 139/2021/1 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na akci „Jižní tangenta České
Budějovice (km 0,000 – km 2,706)“
Usnesení 383/2021/RK-15
17. SFDI 2021 – financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, návrh třístranné smlouvy 157S/2021
Usnesení 384/2021/RK-15
18. Zrušení usnesení č. 872/2020/RK-104 ve věci realizace projektu „Přeložka silnice II/156 v obci
Strážkovice“ a jeho nové financování z rozpočtu JčK
Usnesení 385/2021/RK-15
19. Uzavření pachtovních a podpachtovních smluv ve věci „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“
Usnesení 386/2021/RK-15
20. Dotace na realizaci soutěže PRESTA JčK - dodatek č.1
Usnesení 387/2021/RK-15
21. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1251-1 přes potok v Zářičí u Ml. Vožice“
Usnesení 388/2021/RK-15
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22. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 145-023 přes Volyňku ve Vimperku“
Usnesení 389/2021/RK-15
23. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Jihočeského kraje
mimo zdravotnické zařízení“
Usnesení 390/2021/RK-15
24. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně
dopravy a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“ (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení 391/2021/RK-15
25. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Výměna střešního pláště na budově přístavby – Komenského 86“
(SOŠ a SOU Písek)
Usnesení 392/2021/RK-15
26. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce a modernizace mateřské školy pro zrakově postižené a
speciálně pedagogického centra“ (MŠ pro zrakově postižené, Č. Budějovice)
Usnesení 393/2021/RK-15
27. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace odborných učeben v budově školy SOŠ a SOU,
Kaplice“
Usnesení 394/2021/RK-15
28. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, realizace systému
nucené výměny vzduchu s rekuperací“ (ZŠ Vodňany, nám. 5. května 104)
Usnesení 395/2021/RK-15
29. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Přestavba budovy školy v Blatné na chráněné bydlení“ (Domova
PETRA Mačkov)
Usnesení 396/2021/RK-15
30. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka sanitních automobilů a mikrobusů pro ZZS Jihočeského
kraje“
Usnesení 397/2021/RK-15
31. Schválení smluv s vybranými dodavateli veřejné zakázky „Veřejná linková osobní doprava na území
Jihočeského kraje“
Usnesení 398/2021/RK-15
32. Memorandum o spolupráci při realizaci projektu KAP
Usnesení 399/2021/RK-15
33. Realizace projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III“ předkládaného do OP
VVV a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 400/2021/RK-15
34. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti školství a
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020 a 2019
Usnesení 401/2021/RK-15
35. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 402/2021/RK-15
36. Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele
Usnesení 403/2021/RK-15
37. Rozpočet školství - první úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení 404/2021/RK-15
38. Výsledky konkursních řízení
Usnesení 405/2021/RK-15
39. Personální záležitosti školství - platové výměry
Usnesení 406/2021/RK-15
40. Personální záležitosti školství - změna platových stupňů
Usnesení 407/2021/RK-15
41. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení 408/2021/RK-15
42. Návrh na vyčlenění některých záměrů ze 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje do
samostatné 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Usnesení 409/2021/RK-15
43. Plán činnosti Krajského úřadu – Jihočeského kraje a plnění Strategie bezpečnosti silničního provozu
Jihočeského kraje pro rok 2021 (dále jen „Strategie“) a vyhodnocení roku 2020
Usnesení 410/2021/RK-15
44. Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2020
Usnesení 411/2021/RK-15
45. Personální záležitosti SÚS JčK - platový výměr ředitelky organizace
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Usnesení 412/2021/RK-15
46. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za rok 2020
Usnesení 413/2021/RK-15
47. Převzetí a předání stavebních objektů v rámci staveb
Usnesení 414/2021/RK-15
48. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení
Usnesení 415/2021/RK-15
49. Záměr směny pozemků v k. ú. Nuzín - vyhlášení
Usnesení 416/2021/RK-15
50. Záměr směny pozemků v k. ú. Stachy - vyhlášení
Usnesení 417/2021/RK-15
51. Záměr směny pozemků v k. ú. Láz u Radomyšle - vyhlášení
Usnesení 418/2021/RK-15
52. Záměr prodeje bývalé kotelny v k. ú. Jindřichův Hradec
Usnesení 419/2021/RK-15
53. Koupě pozemků v k. ú. Staré Kestřany a v k. ú. Stará Dobev
Usnesení 420/2021/RK-15
54. Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Jižná
Usnesení 421/2021/RK-15
55. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Kočín a v části k. ú. Chvalešovice
Usnesení 422/2021/RK-15
56. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení 423/2021/RK-15
57. Dotační program Jihočeského kraje Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 424/2021/RK-15
58. Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 2021 výběr projektů
Usnesení 425/2021/RK-15
59. Dotační program Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2021 - výběr projektů
Usnesení 426/2021/RK-15
60. Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2021 - výběr projektů
Usnesení 427/2021/RK-15
61. Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 428/2021/RK-15
62. Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva
pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 429/2021/RK-15
63. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 430/2021/RK-15
64. Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1.výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 431/2021/RK-15
65. Dotační program Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území Jihočeského kraje mimo
území základní sítě pohotovostních služeb, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 432/2021/RK-15
66. Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro
rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 433/2021/RK-15
67. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a
sportu, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 434/2021/RK-15
68. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva
pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 435/2021/RK-15
69. Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 436/2021/RK-15
70. Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
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Usnesení 437/2021/RK-15
71. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1.výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 438/2021/RK-15
72. Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 439/2021/RK-15
73. Informace o schválených změnách evropských projektů k 31. 3. 2021
Usnesení 440/2021/RK-15
74. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám“
Usnesení 441/2021/RK-15
75. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 442/2021/RK-15
76. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Jihočeská vědecká knihovna v Českých
Budějovicích
Usnesení 443/2021/RK-15
77. Individuální dotace
Usnesení 444/2021/RK-15
78. Individuální dotace v oblasti kultury
Usnesení 445/2021/RK-15
79. Individuální dotace na vybrané akce dotační politiky v oblasti kultury
Usnesení 446/2021/RK-15
80. Finanční podpora pro zoologické zahrady s licencí na území Jihočeského kraje v důsledku pandemie
Covid-19
Usnesení 447/2021/RK-15
81. Výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2020 v oblasti
kultury
Usnesení 448/2021/RK-15
82. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2020
Usnesení 449/2021/RK-15
83. Hospodářský výsledek Jihočeského kraje za rok 2020 pro závěrečný účet a návrh na jeho rozdělení
Usnesení 450/2021/RK-15
84. Účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2020
Usnesení 451/2021/RK-15
85. Rozpočtové změny 9/21
Usnesení 452/2021/RK-15
86. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 29. 4. 2021
Usnesení 453/2021/RK-15

*****
K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 368/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 6. 4. 2021.

K bodu: Návrh volby přísedících krajského soudu
Usnesení č. 369/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
návrh volby Bc. Dušana Bouchala, Jana Šímy, Bc. Marie Čapkové, Marie Druskové, Elišky Kirchnerové,
Marie Balkové, Ing. Václava Protivy, Mgr. Jiřího Hellera, PhDr. Vladimíra Hanáčka, Ph.D. a Ing. Martina
Filipa do funkce přísedících Krajského soudu v Českých Budějovicích a předložení těchto návrhů členy
zastupitelstva kraje na zasedání zastupitelstva dne 29.4. 2021.
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K bodu: Poskytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmana
Usnesení č. 370/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
alokace předpokládaných dotačních vztahů k ostatním jmenovitým subjektům v rozpočtu Jihočeského kraje
na rok 2021 pro odpovědná místa Kancelář hejtmana a Samospráva a žádosti jednotlivých subjektů
uvedených v části II. a III. usnesení o poskytnutí dotace;
II. schvaluje
1. poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito subjekty:
a) Adra, o.p.s., IČO 61388122, ve výši 40 000 Kč,
b) Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, IČO 73635383, ve výši 40 000 Kč,
c) Diecézní charita České Budějovice, IČO 45018316, ve výši 40 000 Kč,
d) Horská služba ČR, o.p.s., IČO 27467759, ve výši 110 000 Kč,
e) Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry ČB, o.p.s., IČO 25193660 ve výši 40 000 Kč,
f)
Jihočeská záchranná brigáda kynologů, IČO 62534360, ve výši 140 000 Kč,
g) Oblastní spolek ČČK České Budějovice, IČO 00425851, ve výši 60 000 Kč,
h) Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IČO 70882835, ve výši 90 000 Kč,
i)
Jihočeský Hasičský sportovní klub, z. s., IČO 70850739, ve výši 63 000 Kč,
j)
Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice, pobočný spolek, IČO 65050002, ve výši 130 000 Kč,
k) Vodní záchranná služba ČČK Soběslav, pobočný spolek, IČO 60061014, ve výši 40 000 Kč,
l)
Vodní záchranná služba ČČK Praha 15, pobočný spolek, IČO 65996739, ve výši 50 000 Kč,
m) Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky Praha-západ z. s., IČO 48134821, ve výši
48 000 Kč,
n) SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje, IČO 71176110, ve výši 200 000 Kč,
2. vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací radou kraje (bez zveřejnění v registru smluv), dle přílohy č. 1
návrhu č. 423/RK/21,
3. vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací radou kraje (se zveřejněním v registru smluv), dle přílohy č. 2
návrhu č. 423/RK/21;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito subjekty:
a) Oblastní spolek ČČK České Budějovice, IČO 00425851, ve výši 315 000 Kč,
b) Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov, pobočný spolek, IČO 60630256, ve výši 265 000 Kč,
2. vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací zastupitelstvem kraje;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení,
2. MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrhy dotací uvedené v části III. usnesení
zastupitelstvu kraje k projednání. T: 29. 04. 2021

K bodu: Využití nadbytečných zásob ochranných prostředků a dalších komodit z krajského skladu hmotných
rezerv
Usnesení č. 371/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
1. s předáním nadbytečných zásob osobních ochranných prostředků a dalších komodit z krajského skladu
hmotných rezerv pro potřeby Krajského úřadu Jihočeského kraje, Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje, škol a školských zařízení a sociálních zařízení zřizovaných Jihočeským krajem,
2. s darováním nadbytečných zásob osobních ochranných prostředků a dalších komodit z krajského skladu
hmotných rezerv pro potřeby sociálních zařízení nezřizovaných Jihočeským krajem;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit související administrativní a organizační
náležitosti související s částí I. usnesení.
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K bodu: Přijetí daru od společnosti NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.
Usnesení č. 372/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. přijetí věcného daru – doplňků stravy CardioMax Omega 3 30 v množství 1000 ks a VitaSolaris Vitamín
D3 v množství 1000 ks v celkové hodnotě 200 000 Kč včetně DPH od společnosti NaturaMed
Pharmaceuticals s.r.o., se sídlem U Smaltovny 625, 370 04 České Budějovice 4, za účelem jejich předání
osobám podílejícím se na provozu sítě očkovacích center,
2. předání darovaných doplňků stravy jako společenskou úsluhu osobám podílejícím se na provozu
očkovacích center prostřednictvím jednotlivých provozovatelů očkovacích center;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. bod 2. usnesení.

K bodu: Odměny za II. pololetí 2020 pro ředitele příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v
oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 373/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
s udělením odměn za II. pololetí 2020 pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem
v oblasti zdravotnictví ve výši dle přílohy návrhu č. 458/RK/21.

K bodu: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020
Usnesení č. 374/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. výsledek hospodaření za rok 2020 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví dle tabulky č. 1.1 přílohy návrhu č. 456/RK/21,
2. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) za rok 2020 do peněžních fondů příspěvkových
organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti zdravotnictví dle tabulky č. 1.2 přílohy návrhu
č. 456/RK/21.

K bodu: Kofinancování projektu JCCR „Podpora marketingových aktivit v jižních Čechách“
Usnesení č. 375/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informace o stavu žádosti o dotaci Jihočeské centrály cestovního ruchu p. o., IČO 72053127 na projekt
„Podpora marketingových aktivit v jižních Čechách“ podaného do programu Národního programu podpory
cestovního ruchu v regionech;
II. schvaluje
mimořádné účelové navýšení rozpočtu Jihočeské centrály cestovního ruchu o 750.000,- Kč na kofinancování
projektu z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech Ministerstva pro místní rozvoj,
Podprogram Marketingové aktivity v CR, výzva: 2/2020/117D72200;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „Podpora marketingových aktivit v jižních Čechách“ (příjemce dotace Jihočeská centrála
cestovního ruchu) v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 2016 – 2020
s celkovými způsobilými výdaji 1.474.950,- Kč,
2. kofinancování projektu „Podpora marketingových aktivit v jižních Čechách“ ve výši 50% z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 737.475,- Kč z rozpočtu Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2021,
s podmínkou udělení dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 2016 – 2020;
IV. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstkovi hejtmana, předložit návrh v souladu s částí III. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
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T: 29. 04. 2021

K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2021 - 2. část
Usnesení č. 376/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádosti o dotace ve výši 4 408 600,00 Kč na kofinancování akcí k zahájení v roce 2021 v rámci dotačního
programu Ministerstva zemědělství České republiky 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dotaci ve výši 877 000,00 Kč na kofinancování akce „Vitín – rekonstrukce ČOV „U Rybníčka“ pro obec
Vitín, Vitín 75, 373 63 Vitín, IČO 00581925,
2. dotaci ve výši 2 393 300,00 Kč na kofinancování akce „Kanalizace a ČOV Drhovice“ pro obec Drhovice,
Drhovice 64, 391 31 Drhovice, IČO 00512605,
3. dotaci ve výši 1 138 300,00 Kč na kofinancování akce „Libějovice – čistírna odpadních vod a splašková
kanalizace“ pro obec Libějovice, Libějovice 26, 387 72 Libějovice, IČO 00667641,
4. vzor Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu
MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje návrh dotací a vzor smlouvy
k projednání.
T: 29. 04. 2021

K bodu: Aktualizace podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
Usnesení č. 377/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
se zařazením další sociální služby do podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji na základně
podané žádosti poskytovatele, dle přílohy návrhu č. 454/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zařazení další sociální služby do podmíněné sítě sociálních služeb
v Jihočeském kraji na základně podané žádosti poskytovatele, dle přílohy návrhu č. 454/RK/21;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti sociální a
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020
Usnesení č. 378/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. výsledek hospodaření za rok 2020 u 16 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
sociální dle tabulky č. 1.1 přílohy návrhu č. 475/RK/21,
2. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) za rok 2020 do peněžních fondů příspěvkových
organizací dle tabulky č. 1.2a přílohy návrhu č. 475/RK/21,
3. použití rezervního fondu k úhradě ztráty dle tabulky č. 2.3 přílohy návrhu č. 475/RK/21.

K bodu: Žádost Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Usnesení č. 379/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
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I.
bere na vědomí
žádost Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
2 000 000,- Kč na financování tzv. nekrytých závazků dle přílohy č. 1 k návrhu č. 418/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2 000 000,- Kč Regionální radě regionu soudržnosti
Jihozápad na financování tzv. nekrytých závazků,
2. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje dle přílohy č. 2
k návrhu 418/RK/21;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, přeložit žádost Regionální rady regionu soudržnosti
o poskytnutí návratné finanční výpomoci zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
Usnesení č. 380/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o navrhované aktualizaci plateb za uskutečněné hovory, dle důvodové zprávy návrhu
č. 481/RK/21;
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací,
uzavřenou mezi Jihočeským krajem a společností O2 Czech Republic a.s. (č. SON/OINF/015/16) dle přílohy
č. 1 návrhu č. 481/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

K bodu: Smlouva o užití státního mapového díla v digitální formě, Mapy České republiky a Databáze
geografických jmen ČR
Usnesení č. 381/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o návrhu Smlouvy o užití státního mapového díla v digitální formě, Mapy České republiky
a Databáze geografických jmen ČR a Žádosti č. 505652;
II. schvaluje
uzavření Smlouvy o užití státního mapového díla v digitální formě, Mapy České republiky
a Databáze geografických jmen ČR dle přílohy č. 1 a Žádost č. 505652 dle přílohy č. 2 návrhu č. 438/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

K bodu: Zrušení usnesení č. 147/ZK/2020 a nové financování projektu Jižní tangenta České Budějovice 1. etapa
Usnesení č. 382/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit
usnesení č. 147/2020/ZK-28 ze dne 25. 06. 2020 ve věci realizace projektu s názvem „Jižní Tangenta České
Budějovice – 1. etapa“,
2. schválit
a) nové financování projektu Jihočeského kraje s názvem „Jižní tangenta České Budějovice – 1. etapa“
s celkovými výdaji ve výši 1 097 858 876,11 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši
330 507 025,38 Kč vč. DPH v rámci projektu ze 40. výzvy IROP v návaznosti na 30. výzvu IPRÚ města
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České Budějovice /IROP/ a výdaji ve výši 200 000 000,00 Kč s DPH financovaných ze Státního fondu
dopravní infrastruktury /SFDI/,
b) kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu IROP, tj. 33 050 702,54 Kč vč. DPH,
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 444/RK/21,
c) předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu IROP, tj. 297 456 322,84 Kč vč.
DPH s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 444/RK/21,
d) financování výdajů ze SFDI ve výši 200 000 000,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 444/RK/21,
e) financování nezpůsobilých výdajů projektu IROP ve výši 567 351 850,73 Kč vč. DPH s čerpáním na
základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 444/RK/21;
II. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Smlouva 139/2021/1 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na akci „Jižní tangenta
České Budějovice (km 0,000 – km 2,706)“
Usnesení č. 383/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh Dodatku č. 139/2021/1 ke Smlouvě č. 139/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 mezi Jihočeským krajem a Státním fondem dopravní
infrastruktury dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 návrhu 479/RK/21;
II. schvaluje
uzavření Dodatku č. 139/2021/1 ke Smlouvě č. 139/2021, který upravuje práva a povinnosti mezi
poskytovatelem finančních prostředků (Státním fondem dopravní infrastruktury) a jejich příjemcem
(Jihočeským krajem) za účelem zajištění realizace jmenovité národní akce „Jižní tangenta České Budějovice
(km 0,000 – km 2,706)“ ve výši 200 000 000,- Kč, právní a věcné vymezení podmínek pro uvolnění účelově
poskytovaných finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a výkon kontroly
poskytovatele vůči příjemci, ve znění přílohy č. 1 a 2 návrhu 479/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení schváleného návrhu znění Dodatku
č. 139/2021/1 Smlouvy č. 139/2021 hejtmanovi kraje k podpisu.
T: 30. 05. 2021

K bodu: SFDI 2021 – financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, návrh třístranné smlouvy 157S/2021
Usnesení č. 384/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh Smlouvy č. 157S/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2021 mezi Jihočeským krajem, Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a Státním
fondem dopravní infrastruktury ve znění důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu 485/RK/21;
II. doporučuje
Zastupitelstvu kraje schválit uzavření Smlouvy č. 157S/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 ve výši 138 602 905,- Kč (převedené finanční prostředky
z roku 2020 a alokace roku 2021) mezi Jihočeským krajem, Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje
a Státním fondem dopravní infrastruktury, ve znění důvodové zprávy a přílohy č. 1, 2, 3 a 4 návrhu
485/RK/21;
III. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje ke schválení uzavření Smlouvy
č. 157S/2021.
T: 29. 04. 2021

9
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

K bodu: Zrušení usnesení č. 872/2020/RK-104 ve věci realizace projektu „Přeložka silnice II/156 v obci
Strážkovice“ a jeho nové financování z rozpočtu JčK
Usnesení č. 385/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit
usnesení č. 872/2020/RK-104 ze dne 27. 8. 2020 ve věci „Zrušení usnesení č. 347/2018/ZK-17 ve věci
realizace projektu Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice a jeho nové financování z rozpočtu JčK,
2. schválit
a) nové financování projektu Jihočeského kraje s názvem „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“
s celkovými výdaji ve výši 169 155 218,82 Kč s DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 71 123 201,15
Kč s DPH,
b) kofinancování projektu ve výši 10 % způsobilých výdajů projektu, tj. 7 112 320,12 Kč s DPH,
s podmínkou přidělení dotace z IPRÚ s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu č. 477/RK/21,
c) předfinancování projektu ve výši 90 % způsobilých výdajů projektu, tj. 64 010 881,03 Kč vč. DPH,
s podmínkou přidělení dotace z IPRÚ s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu č. 477/RK/21,
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 98 032 017,67 Kč s DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 477/RK/21;
II. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Uzavření pachtovních a podpachtovních smluv ve věci „Přeložka silnice II/156 v obci Strážkovice“
Usnesení č. 386/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. uzavření podpachtovní smlouvy se Zemědělským obchodním družstvem Borovany, IČO 00109207, se
sídlem: Vodárenská 97, 373 12 Borovany, jak je v příloze č. 1 návrhu č. 478/RK/21,
2. uzavření podpachtovní smlouvy se ZETA – NOVA Strážkovice s.r.o., IČO 608 37 187, se sídlem:
Strážkovice 111, 374 01 Trhové Sviny, jak je v příloze č. 2 návrhu č. 478/RK/21,
3. uzavření podpachtovní smlouvy se Farm Services s.r.o., IČO 038 39 617, se sídlem: Družstevní 336, 382
81 Besednice, jak je v příloze č. 3 návrhu č. 478/RK/21,
4. uzavření podpachtovní smlouvy se RESORT BOROVANY s.r.o., IČO 282 14 137, se sídlem: Rybná
669/4, 110 00 Praha 1, jak je v příloze č. 4 návrhu č. 478/RK/21,
5. uzavření pachtovní smlouvy se BIO TOP s.r.o., IČO 261 14 224, se sídlem: Nemanická 440/14, 370 10
České Budějovice, jak je v příloze č. 5 návrhu č. 478/RK/21,
6. uzavření pachtovní smlouvy se ZETA-NOVA Strážkovice s.r.o., IČO 608 37 187, se sídlem: Strážkovice
111, 374 01 Trhové Sviny, jak je v příloze č. 6 návrhu č. 478/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení podpachtovních a pachtovních
smluv hejtmanu kraje k podpisu.
T: 23. 4. 2021

K bodu: Dotace na realizaci soutěže PRESTA JčK - dodatek č.1
Usnesení č. 387/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci soutěže PRESTA prestižní stavba
Jižních Čech 2018-2020 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu č. 469/RK/21;
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a příjemcem dotace oblastní
pobočkou Českého svazu stavebních inženýrů České Budějovice, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04
České Budějovice, IČO 00477231, ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 469/RK/21;
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III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku na poskytnutí dotace na
realizaci soutěže PRESTA prestižní stavba Jižních Čech hejtmanu kraje k podpisu.
T: 14. 5. 2021

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1251-1 přes potok v Zářičí u Ml. Vožice“
Usnesení č. 388/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávy o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 459/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 1251-1 přes potok v Zářičí u Ml. Vožice“ 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. 1251-1 přes potok v Zářičí u Ml. Vožice“:
název společnosti: Starmosty s.r.o.
se sídlem: Na Čihadle 958/58, 16000 Praha - Dejvice
IČO: 07122764
za cenu nejvýše přípustnou 14 561 554,87 Kč bez DPH, 17 619 481,39 Kč vč. DPH a s dobou pro uvedení
stavby do provozu 150 kalendářních dní,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 158/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Most ev. č. 1251-1 přes potok v Zářičí u
Ml. Vožice“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 145-023 přes Volyňku ve Vimperku“
Usnesení č. 389/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 455/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 145-023 přes Volyňku ve Vimperku“ 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. 145-023 přes Volyňku ve Vimperku“:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 25 648 752,30 Kč bez DPH, 31 034 990,28 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 214/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Most ev. č. 145-023 přes Volyňku ve
Vimperku“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Jihočeského
kraje mimo zdravotnické zařízení“
Usnesení č. 390/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
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protokol o otevírání nabídek, protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené
v přílohách č. 1–2 k návrhu č. 441/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem „Zajištění prohlídek těl
zemřelých na území Jihočeského kraje mimo zdravotnické zařízení“ konané v režimu otevřeného
nadlimitního řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Jihočeského
kraje mimo zdravotnické zařízení“:
název společnosti: 1. KORONERSKÁ s.r.o.
se sídlem: Benešova 141, Poříčí, 541 03 Trutnov
IČO: 01681486
za cenu nejvýše přípustnou 1 396,00 Kč vč. DPH za jednu prohlídku těla zemřelého,
2. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 návrhu č. 171/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Zajištění prohlídek těl zemřelých na území
Jihočeského kraje mimo zdravotnické zařízení“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru
včetně dopravy a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“ (Muzeum středního Pootaví
Strakonice)
Usnesení č. 391/2021/RK-15
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 - 2 k návrhu č. 399/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy a instalace
pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“ konané v režimu otevřeného nadlimitního řízení za podmínek dle
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně
dopravy a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“:
název společnosti: AQ audio studio s.r.o.
se sídlem: Severní 452, 784 01 Červenka
IČO: 29388082
za cenu nejvýše přípustnou 5 698 788,00 Kč bez DPH, 6 895 533,48 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: BENT s.r.o.
se sídlem: U Výstaviště 1485, 370 05 České Budějovice
IČO: 49061160
za cenu nejvýše přípustnou 6 501 720,00 Kč bez DPH, 7 867 081,20 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: Metamechanics s.r.o.
se sídlem: Kamenická 656/56, 170 00 Praha 7
IČO: 04876971
za cenu nejvýše přípustnou 6 737 500,00 Kč bez DPH, 8 152 375,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
PhDr. Ivaně Říhové, ředitelce Muzea středního Pootaví Strakonice, IČO 00072150:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Výměna střešního pláště na budově přístavby – Komenského
86“ (SOŠ a SOU Písek)
Usnesení č. 392/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
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I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 425/RK/21;
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 střešního pláště
na budově přístavby – Komenského 86“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Písek, Komenského 86,
IČO 00511382, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek
na výběr dodavatele „Výměna střešního pláště na budově přístavby – Komenského 86“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, člen rady kraje
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Ing. Zuzana Sýbková, ředitelka
Ing. Zdeněk Kalinovský, zástupce ředitele
3) Ing. Lenka Škodová, ekonom
Mgr. Marie Masojídková, zástupce ředitele
4) Pavel Zabranský, TDI
Ing. Miroslav Máška, TDI
5) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT KÚ
Mgr. Vladimír Kuzba, OŠMT KÚ
6) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ,
2. Mgr. Zuzaně Sýbkové, ředitelce Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce a modernizace mateřské školy pro zrakově
postižené a speciálně pedagogického centra“ (MŠ pro zrakově postižené, Č. Budějovice)
Usnesení č. 393/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 424/RK/21 a jeho příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Rekonstrukce a modernizace mateřské školy pro zrakově postižené a speciálně
pedagogického centra“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Mateřské škole pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5, IČO
60077689, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce a modernizace mateřské
školy pro zrakově postižené a speciálně pedagogického centra“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze
č. 2 k návrhu č. 424/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
2) Mgr. Jana Michalová, ředitelka MŠ pro zrakově postižené, ČB
Bc. Kristina Boršovská, zástupkyně ředitelky MŠ pro zrakově postižené, ČB
3) Ing. Pavlína Holbová, zástupce projektanta
Ing. Hana Šítalová, zástupce projektanta
4) Ing. Hynek Čížek, Ph.D., vedoucí odd. evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
Bc. Hana Burcevová, DiS., odd. evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
5) Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Kateřina Cundová, odd. realizace zadávání zakázek OVZI KÚ,
2. Mgr. Janě Michalové, ředitelce Mateřské školy pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5,
zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace odborných učeben v budově školy SOŠ a SOU,
Kaplice“
Usnesení č. 394/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 449/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 „Modernizace odborných učeben v budově školy SOŠ a SOU, Kaplice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Kaplice, Pohorská 86, IČO
75050081, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Modernizace odborných učeben v
budově školy SOŠ a SOU, Kaplice“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 449/RK/21
v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
2) PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka školy
Mgr. Jana Kopúnová, zástupkyně ředitelky
3) Yveta Stýblová, ekonomka
Ing. Jitka Lejsková, učitelka
4) Ing. Hynek Čížek, Ph.D. OŠMT, KÚ
Bc. Hana Burcevová, DiS., OŠMT, KÚ
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI, KÚ
Ing. Kateřina Cundová, OVZI, KÚ,
2. PhDr. Zdeňce Lovčí, ředitelce školy, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k
projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, realizace
systému nucené výměny vzduchu s rekuperací“ (ZŠ Vodňany, nám. 5. května 104)
Usnesení č. 395/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 465/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 „Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, realizace systému nucené
výměny vzduchu s rekuperací“,
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Základní škole Vodňany, nám. 5. května 104, IČO 70520208, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi na výběr dodavatele „Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, realizace systému
nucené výměny vzduchu s rekuperací“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č.
465/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
2) Mgr. Šárka Piklová, ředitelka ZŠ Vodňany
Roman Ondřich, DiS., ředitel ZUŠ Vodňany
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3) Mgr. Miroslava Vavrušková, učitelka ZŠ Vodňany
Mgr. Kateřina Šídlová, učitelka ZŠ Vodňany
4) Bc. Hana Burcevová, DiS., OŠMT KÚ
Ing. Hynek Čížek, Ph.D., vedoucí oddělení, OŠMT KÚ
5) Irena Štěpánková, OVZI KÚ
Ing. Klára Tejmlová, OVZI KÚ,
2. Mgr. Šárce Piklové, ředitelce Základní školy Vodňany, nám. 5. května 104, zajistit provedení zadávacího
řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Přestavba budovy školy v Blatné na chráněné bydlení“ (Domova
PETRA Mačkov
Usnesení č. 396/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 476/RK/21 a jeho příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce „Přestavba budovy školy v Blatné na chráněné bydlení“,
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domovu PETRA Mačkov, IČO 70871779, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr
dodavatele „Přestavba budovy školy v Blatné na chráněné bydlení“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 2 k návrhu č. 476/RK/21 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. Petr Hrstka, OVZI KÚ
Irena Štěpánková, OVZI KÚ,
2. Vlastě Marouškové, ředitelce Domova PETRA Mačkov, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka sanitních automobilů a mikrobusů pro ZZS
Jihočeského kraje“
Usnesení č. 397/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhy smluv a ustanovení komise podle návrhu č.
457/RK/21 a jeho příloh č. 1–4;
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 dodávky „Dodávka sanitních
automobilů a mikrobusů pro ZZS Jihočeského kraje“,
2. případné změny v zadávací dokumentaci požadované poskytovatelem dotace na základě kontroly
zadávacích podmínek před vypsáním výběrového řízení;
III. jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek na akci „Dodávka sanitních automobilů a mikrobusů pro ZZS Jihočeského
kraje“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 457/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Petra Šírková, OZDR
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Bc. Marcela Maťhová, OZDR
2) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. komisi na výběr dodavatele „Dodávka sanitních automobilů a mikrobusů pro ZZS Jihočeského kraje“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 457/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1. MUDr. Martin Kuba, hejtman
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
2. Petra Šírková, OZDR KÚ
Ing. Milan Rybák, OZDR KÚ
3. Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI KÚ
4. Ing. Miroslav Beneš, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
5. Ing. Petr Polívka, ZZS JčK
Bc. Zdeněk Kafka, ZZS JčK;
IV. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Schválení smluv s vybranými dodavateli veřejné zakázky „Veřejná linková osobní doprava na území
Jihočeského kraje“
Usnesení č. 398/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje pro oblasti, České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek,
Prachatice, Strakonice, Tábor a jejich vybraných příloh uvedených v přílohách č. 1 - 15 k
návrhu č. 482/RK/21;
II. schvaluje
1. uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti Jihočeského kraje pro oblast České Budějovice s dodavatelem: GW BUS a.s.,
IČO 04356683, se sídlem: Pekárenská 255/77, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice ve znění dle
přílohy č. 1 k návrhu č. 482/RK/21, za podmínky, že vybraný dodavatel poskytne potřebnou součinnost a
uplyne doba zákazu uzavřít smlouvu dle zákona;
2. uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti Jihočeského kraje pro oblast Český Krumlov dodavatelem ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice, IČO 26060451, se sídlem: Žižkova tř. 1914/1a, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
ve znění dle přílohy č. 3 k návrhu č. 482/RK/21, za podmínky, že vybraný dodavatel poskytne potřebnou
součinnost a uplyne doba zákazu uzavřít smlouvu dle zákona;
3. uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti Jihočeského kraje pro oblast Jindřichův Hradec s dodavatelem ČSAD AUTOBUSY
České Budějovice a.s., IČO 26060451, se sídlem: Žižkova tř. 1914/1a, České Budějovice 6, 370 01 České
Budějovice ve znění dle přílohy č. 5 k návrhu č. 482/RK/21, za podmínky, že vybraný dodavatel poskytne
potřebnou součinnost a uplyne doba zákazu uzavřít smlouvu dle zákona;
4. uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti Jihočeského kraje pro oblast Písek s dodavatelem ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice a.s., IČO 26060451, se sídlem: Žižkova tř. 1914/1a, České Budějovice 6, 370 01 České
Budějovice ve znění dle přílohy č. 7 k návrhu č. 482/RK/21, za podmínky, že vybraný dodavatel poskytne
potřebnou součinnost a uplyne doba zákazu uzavřít smlouvu dle zákona;
5. uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti Jihočeského kraje pro oblast Prachatice s dodavatelem ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice a.s., IČO 26060451, se sídlem: Žižkova tř. 1914/1a, České Budějovice 6, 370 01 České
Budějovice ve znění dle přílohy č. 9 k návrhu č. 482/RK/21, za podmínky, že vybraný dodavatel poskytne
potřebnou součinnost a uplyne doba zákazu uzavřít smlouvu dle zákona;

16
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

6. uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti Jihočeského kraje pro oblast Strakonice s dodavatelem ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice a.s., IČO 26060451, se sídlem: Žižkova tř. 1914/1a, České Budějovice 6, 370 01 České
Budějovice ve znění dle přílohy č. 11 k návrhu č. 482/RK/21, za podmínky, že vybraný dodavatel poskytne
potřebnou součinnost a uplyne doba zákazu uzavřít smlouvu dle zákona;
7. uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti Jihočeského kraje pro oblast Tábor s dodavatelem BusLine pro JčK, se sídlem: Na
Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily, tj. společnost složená z dodavatelů BL13 s.r.o., IČO 07782926,
se sídlem: Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily a BusLine LK s.r.o., IČO 05666384, se sídlem: Na
Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily ve znění dle přílohy č. 13 k návrhu č. 482/RK/21, za podmínky,
že vybraný dodavatel poskytne potřebnou součinnost a uplyne doba zákazu uzavřít smlouvu dle zákona;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje a v části
II. tohoto návrhu uvedeným dopravcům smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou
linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje dle části II. tohoto návrhu.

K bodu: Memorandum o spolupráci při realizaci projektu KAP
Usnesení č. 399/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Memorandum o spolupráci při realizaci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji,
dle přílohy návrhu č. 429/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci I. části uvedeného usnesení.
T: 31. 5. 2021

K bodu: Realizace projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III“ předkládaného do
OP VVV a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 400/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III“ (žadatel: Jihočeský kraj)
a podání žádosti o podporu do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s celkovými způsobilými
výdaji ve výši 10 000 000 Kč,
2. kofinancování projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III“ Jihočeským krajem
ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 500 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu
dle přílohy návrhu č. 397/RK/21,
3. předfinancování projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III“ Jihočeským krajem
ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu tj. 1 500 000 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu
dle přílohy návrhu č. 397/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti školství a
vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020 a 2019
Usnesení č. 401/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. výsledky hospodaření 125 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2020 v oblasti
školství dle tabulky 1.1 přílohy č. 1 návrhu č.373/RK/21,
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2. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) za rok 2020 do peněžních fondů příspěvkových
organizací dle tabulky 1.2 přílohy č. 1 návrhu č. 373/RK/21,
3. výsledek hospodaření za rok 2019 Základní školy, Český Krumlov, Kaplická 151, IČO 60084324, ve výši
- 9 282,56 Kč dle důvodů uvedených v příloze č. 2 návrhu č.373/RK/21.

K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 402/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Dům dětí a mládeže, Prachatice,
Ševčíkova 273, IČO 75044498, ve výši 195 000 Kč, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č.371/RK/21.

K bodu: Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele
Usnesení č. 403/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
ukládá
odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele Krajskému školnímu hospodářství, České Budějovice,
U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, ve výši 461 805 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu
č. 466/RK/21.

K bodu: Rozpočet školství - první úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení č. 404/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2021 jednotlivým
školám a školským zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi v rámci výkonu přenesené
působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu
č. 450/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského
kraje na rok 2021 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi
Jihočeského kraje, v rámci výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy v souladu s § 161c 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, svazky obcí a obcemi Jihočeského kraje,
2. Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na jednání zastupitelstva kraje.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Výsledky konkursních řízení
Usnesení č. 405/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výsledky konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelky školy a školského zařízení zřizovaných
krajem v souladu se zápisy z konkursních řízení:
1. Základní škola, Kaplice, Omlenická 436, IČO 00583782,
2. Základní umělecká škola, Velešín, Školní 609, IČO 60084359;
II. jmenuje
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v souladu s § 33 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon)
a s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích s účinností od 1. 5. 2021:
1. na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy, Kaplice, Omlenická 436, IČO 00583782,
Mgr. Gabrielu Schickovou,
2. na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní umělecké školy, Velešín, Školní 609, IČO 60084359,
Bc. Jitku Nestřebovou.

K bodu: Personální záležitosti školství - platové výměry
Usnesení č. 406/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
platové výměry ředitelek škol zřizovaných Jihočeským krajem s účinností od 1. května 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. 462/RK/21.

K bodu: Personální záležitosti školství - změna platových stupňů
Usnesení č. 407/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu platového stupně a tím i tarifního platu v souladu s § 4 a § 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a § 123
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s důvodovou zprávou
a dle přílohy návrhu č. 464/RK/21:
1. řediteli Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59, IČO 00582336, s účinností
od 1. dubna 2021,
2. řediteli Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, IČO 00073172,
s účinností od 1. května 2021,
3. ředitelce Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Písek, Komenského 86, IČO 00511382,
s účinností od 1. května 2021,
4. řediteli Gymnázia, Soběslav, Dr. E. Beneše 449/II, IČO 60064765, s účinností od 1. května 2021.

K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení č. 408/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dva dodatky zřizovací listiny Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, IČO 71294775, kterými se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 382/RK/21,
2. dodatek zřizovací listiny Střední škola a Základní školy, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419, kterým
se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 2 návrhu č. 382/RK/21,
3. dodatek zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí T. G.
Masaryka 788, IČO 60064781, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele,
který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 3 návrhu č. 382/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021
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K bodu: Návrh na vyčlenění některých záměrů ze 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
do samostatné 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Usnesení č. 409/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o postupu a stavu pořízení 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a možnosti
vyčlenění záměrů D4/2 odpočívka Předotice, D89/20 – silnice I/20 úsek Písek – Vodňany, D35/6 - silnice
II/145 Vitějovice a D38/2 – přeložka Dačice do samostatné 8. aktualizace,
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje vyčlenit záměry D4/2 odpočívka Předotice, D89/20 silnice I/20 úsek Písek – Vodňany,
D35/6 silnice II/145 Vitějovice a D38/2 přeložka Dačice do samostatné 8. aktualizace,
III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit členům zastupitelstva návrh na vyčlenění záměrů
D4/2 odpočívka Předotice, D89/20 silnice I/20 úsek Písek – Vodňany, D35/6 silnice II/145 Vitějovice a D38/2
přeložka Dačice do samostatné 8. aktualizace k projednání a rozhodnutí.

K bodu: Plán činnosti Krajského úřadu – Jihočeského kraje a plnění Strategie bezpečnosti silničního provozu
Jihočeského kraje pro rok 2021 (dále jen „Strategie“) a vyhodnocení roku 2020
Usnesení č. 410/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. vzít na vědomí vyhodnocení plánu činnosti Krajského úřadu – Jihočeského kraje a plnění Strategie za rok
2020, uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 295/RK/21,
2. souhlasit s návrhem plánu činnosti Krajského úřadu – Jihočeského kraje a plnění Strategie pro rok 2021,
uvedeným v příloze č. 2 návrhu č. 295/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje vyhodnocení plánu činnosti
Krajského úřadu – Jihočeského kraje a plnění Strategie za rok 2020, uvedené v příloze č. 1 návrhu
č. 295/RK/21 a návrh plánu činnosti Krajského úřadu – Jihočeského kraje a plnění Strategie pro rok 2021,
uvedeným v příloze č. 2 návrhu č. 295/RK/21, k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2020
Usnesení č. 411/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vyúčtování kompenzací dopravcům v závazku veřejné služby Jihočeského kraje:
1. ve veřejné linkové dopravě za rok 2020 uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 471/RK/21 dopravcům ČSAD
STTRANS a.s. IČO 25198688, ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. IČO 26060451, ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a.s. (právní nástupce společnosti DOPRAVA ZÁRUBA M&K s.r.o.) IČO
26060451, COMETT PLUS, spol. s r.o. IČO 60071397, ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. IČO 60071109, Štefltour Dačice s.r.o. IČO 07224605, „Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o.“ IČO 25164538, GW BUS
a.s. IČO 04356683, ICOM transport a.s. IČO 46346040,
2. ve veřejné osobní drážní dopravě za rok 2020 uvedené v příloze č. 2 návrhu č. 471/RK/21 dopravcům
České dráhy a. s. IČO 70994226, Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. IČO 62509870, GW Train Regio a.s.
IČO: 28664116;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrhy uvedené v části I. tohoto usnesení ke
schválení do zastupitelstva kraje.
T: 29. 4. 2021
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K bodu: Personální záležitosti SÚS JčK - platový výměr ředitelky organizace
Usnesení č. 412/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. stanoví
Ing. Andree Jankovcové, ředitelce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, příspěvkové organizace,
s účinností od 1. května 2021 plat dle platového výměru uvedeného v příloze návrhu č. 421/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, podepsat platový výměr uvedený dle části I. tohoto
usnesení.

K bodu: Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za rok
2020
Usnesení č. 413/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za rok 2020 dle
tabulky č. 1.1 uvedené v důvodové zprávě návrhu č. 474/RK/21,
2. rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření (zisku) za rok 2020 do peněžních fondů
příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje dle tabulky č. 1.2 uvedené v důvodové
zprávě návrhu č. 474/RK/21.

K bodu: Převzetí a předání stavebních objektů v rámci staveb
Usnesení č. 414/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. převzetí
a)
stavebních objektů SO 120 – Silnice III/1404 (Zámecká ulice), SO 121 – Silnice III/02032, SO 122 – Silnice
III/02033 a SO 220 – Most MÚK Protivín včetně všech součástí a příslušenství a včetně zastavěných
pozemků, vybudovaných v rámci stavby „I/20 Protivín – Vodňany, uspořádání 2 + 1 – DUR/IČ“ na základě
smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby od od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, 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)
stavebních úprav průběhu silnice III/1402 (rozšíření silnice) včetně všech součástí a příslušenství a včetně
zastavěných pozemků, vybudovaných v rámci stavby „ZTV Smrkovice – SO 101: Komunikace a zpevněné
plochy“ od obchodní firmy RESIDENCE SMRKOVICE s. r. o., se sídlem Pražská 483, Pražské Předměstí,
397 01 Písek, IČO 09648470,
2. předání
stavebního objektu SO 401 – Nasvětlení přechodů včetně všech součástí a příslušenství, vybudovaného
v rámci stavby „Modernizace silnice II/156 Mánesova ulice“ na základě dohody o převzetí stavby
Statutárnímu městu České Budějovice, IČO 244732;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit uzavření příslušných smluv dle části
I. usnesení.

K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení
Usnesení č. 415/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
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1. záměr darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1221/8 o výměře 368 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1221/9 o výměře 13 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1221/10 o výměře 55 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 468 pro obec a k. ú. Vlastec Obci Vlastec, IČO 511773,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Vlastec
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)
ideální 1/14 pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1573/26 o výměře 9 m2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 529 pro obec a k. ú. Opařany Obci Opařany, IČO 252638, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Opařany
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 930/16 o výměře 42 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 53 pro obec a k. ú. Podolí I Obci Podolí I, IČO 250007, kdy poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Podolí I 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)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4350/4 o výměře 56 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 3795 – 205/2020 ze dne 17. 2. 2021 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 4350, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4252 pro obec a k. ú. Veselí
nad Lužnicí a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4351/5 o výměře 219 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělené na základě geometrického plánu č. 3795 – 205/2020 ze dne 17. 2. 2021 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 4351/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4252 pro obec a k. ú. Veselí
nad Lužnicí Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Ředitelství silnic a dálnic ČR, poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR
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)
části stavby silnice III/13911 v délce 0,820 km provozního staničení od km 8,370 do km 9,190 v k. ú.
Strakonice (úsek mezi uzlovými body 2232A17603 a 2232A168 o délce 0,597 km a úsek mezi uzlovými
body 2232A168 a 2232A04003 o délce 0,223 km) včetně všech součástí a příslušenství Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, za podmínky, že obdarovaná
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
2. záměr vzájemného darování
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3949/22 o výměře 262 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
č. 3949/23 o výměře 261 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 3949/24 o výměře 36 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, č. 3949/25 o výměře 296 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 3949/27 o výměře 61 m2, ostatní plocha,
jiná plocha, č. 3949/29 o výměře 91 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického
plánu č. 4536 – 146/2020 ze dne 24. 2. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3949/1, ostatní
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3229 pro obec České Budějovice a k. ú. České
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Budějovice 7 v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 3931/18 o výměre 54 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 4536 –
146/2020 ze dne 24. 2. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3931/3, ostatní plocha,
manipulační plocha, která je zapsána 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 7, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 3720/4 o výměre 2 m2, ostatní plocha, silnice,
oddělenou na základě geometrického plánu č. 4536 – 146/2020 ze dne 24. 2. 2021 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 3720/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 7 a pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 3949/26 o výměře 7 m2, ostatní plocha, silnice a č. 3949/28 o výměře 13 m2, ostatní plocha, silnice,
oddělené na základě geometrického plánu č. 4536 – 146/2020 ze dne 24. 2. 2021 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 3949/3, 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 České Budějovice a k. ú. České Budějovice 7 v dosavadním vlastnictví Statutárního města České
Budějovice, IČO 244732, 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,
3. přijetí daru
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1123/2 o výměře 90 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Brloh a k. ú. Brloh pod Kletí od Obce Brloh, IĆO 245801, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
b)
části silnice I/39 v délce 5,670 km od UB 3222A00303 do místa napojení stavebního objektu SO 121 –
Silnice v km 2,825 stavby I/39 (MÚK D3) – Rájov na stávající silnici I/39 v rámci stavby „I/39 – Třebonín
(MÚK D3) – Rájov“ včetně všech součástí a příslušenství a včetně zastavěných pozemků na základě
smlouvy o budoucí darovací smlouvě od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390, za podmínky kvalitního stavebně technického stavu stavby a za podmínky,
že do doby uzavření vlastní dohody bude z důvodu veřejného zájmu zajišťovat pro investora běžnou údržbu
stavby bezúplatně Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, kdy v této době odpovídá investor za škody
způsobené dopravně technickým nebo stavebním stavem díla jako jeho vlastník, s výjimkou případných
škod způsobených v souvislosti s údržbou Správy a údržby silnic Jihočeského kraje;
4. bezúplatný převod
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 403/2 o výměře 117 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 3829/48
o výměře 89 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Brloh
a k. ú. Brloh pod Kletí, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1292/28 o výměře 42 m2, ostatní plocha,
silnice a č. 1292/29 o výměře 365 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 60000 pro obec Lipí a k. ú. Kaliště u Lipí, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 743/4 o výměře
48 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Dubné,
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 852/4 o výměře 294 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 852/11
o výměře 241 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Choustník,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1221/27 o výměře 18 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Přeštěnice, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 291/32
o výměře 16 m2, ostatní plocha, silnice, č. 291/34 o výměře 5 m2, ostatní plocha, silnice a č. 291/37
o výměře 17 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Předotice a k. ú.
Kožlí u Čížové, ideální 1/6 pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 528/19 o výměře 18 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 373 pro obec Předotice a k. ú. Kožlí u Čížové,
ideálních 15/92 pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 533/13 o výměře 13 m2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 124 pro obec Předotice a k. ú. Kožlí u Čížové, ideální 1/24 pozemkových
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parcel katastru nemovitostí č. 312/37 o výměře 689 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 312/135
o výměře 198 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 267
pro obec a k. ú. Vlachovo Březí, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví Jihočeského kraje,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3829/52 o výměře 383 m2, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Brloh a k. ú. Brloh pod Kletí, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2318/5 o výměře 19 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002
pro obec Rožmitál na Šumavě a k. ú. Hněvanov, ideální 1/2 pozemkových parcel katastru nemovitostí
č. 365/11 o výměře 936 m2, trvalý travní porost, č. 388/2 o výměře 496 m2, trvalý travní porost a č. 388/3
o výměře 28 m2, trvalý travní porost, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1076 pro obec Horní Planá a k. ú.
Zvonková, z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a,
Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, do vlastnictví Jihočeského kraje,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 20/10 o výměře 445 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 134 pro obec Číměře a k. ú. Bílá u Sedla, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2093/5 o výměře 10323 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 25 pro obec a k. ú. Milevsko,
z vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 5008
Hradec Králové, IČO 42196451, do vlastnictví Jihočeského kraje,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3815/10 o výměře 9 m2, ostatní plocha, silnice, č. 3819/3
o výměře 291 m2, ostatní plocha, silnice, č. 3819/6 o výměře 47 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 3819/23
o výměře 98 m2, ostatní plocha, silnice, č. 3828/7 o výměře 66 m2, ostatní plocha, silnice, č. 3829/18
o výměře 33 m2, ostatní plocha, silnice a č. 3829/46 o výměře 66 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 60001 pro obec Brloh a k. ú. Brloh pod Kletí z vlastnictví České republiky –
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00 Praha 4,
IČO 62933591, do vlastnictví Jihočeského kraje,
5. předání k hospodaření
předmětu daru a bezúplatného převodu uvedeného v části I. 3. a) a 4. usnesení k vlastnímu hospodářskému
využití ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení
§ 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická
2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o.,
se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis
majetku“, která se tak doplní o nemovitosti uvedené v části I. 3. a) a 4. usnesení jako předmět daru
a bezúplatného převodu;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části II. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Záměr směny pozemků v k. ú. Nuzín - vyhlášení
Usnesení č. 416/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr směny pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 27/1 o výměře 58 m2,
zahrada která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 46 pro obec Čestice a k .ú. Nuzín v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 919/1 o výměře 80 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 210 pro obec Čestice a k .ú. Nuzín v dosavadním
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vlastnictví Stanislava Kočího, bytem Nuzín 8, 387 19, Čestice, kdy Stanislav Kočí uhradí Jihočeskému kraji
doplatek kupní ceny ve výši 210,- Kč, náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí obě smluvní strany
solidárně a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě
smluvní strany solidárně;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Záměr směny pozemků v k. ú. Stachy - vyhlášení
Usnesení č. 417/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr směny pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2195/93 o výměře
105 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 2195/94 o výměře 43 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 146 pro obec a k. ú. Stachy v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 2195/9 o výměře 359 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 427 pro obec a k. ú. Stachy v dosavadním vlastnictví Jiřího Maříka, bytem Kůsov 33,
384 73 Stachy, kdy Jiří Mařík uhradí Jihočeskému kraji doplatek kupní ceny ve výši 6 620,- Kč, náklady
na vyhotovení znaleckého posudku uhradí obě smluvní strany solidárně a poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Záměr směny pozemků v k. ú. Láz u Radomyšle - vyhlášení
Usnesení č. 418/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr směny pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 785/7 o výměře
313 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána 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. 21/2 o výměře 505 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 232 pro obec Radomyšl a k .ú.
Láz u Radomyšle v dosavadním podílovém spoluvlastnictví Jiřího a Miloslavy Varausových, bytem Láz 10,
386 01 Radomyšl, kdy Jihočeský kraj uhradí Jiřímu a Miloslavě Varausovým doplatek kupní ceny ve výši
18 900,- Kč, náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí obě smluvní strany solidárně a poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Záměr prodeje bývalé kotelny v k. ú. Jindřichův Hradec
Usnesení č. 419/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr prodeje pozemku parcely KN č. 1930/3, jehož součástí je stavba občanského vybavení bez čp/če
v k. ú. Jindřichův Hradec, do vlastnictví města Jindřichův Hradec, IČO 00246875, za sjednanou cenu ve výši
1.050.000 Kč + náklady spojené s prodejem,
2. uložit
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JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr prodeje pozemku na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,
b) po splnění části I. 2. a) tohoto usnesení připravit návrh na schválení kupní smlouvy k projednání orgánům
kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh záměru prodeje pozemku zastupitelstvu
kraje k projednání.
K bodu: Koupě pozemků v k. ú. Staré Kestřany a v k. ú. Stará Dobev
Usnesení č. 420/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi pozemků pozemkových parcel KN č. 456, 480 a 481 v obci Kestřany a k. ú. Staré Kestřany
a pozemků pozemkových parcel KN č. 46/5, 148/1 a 510/2 v obci Dobev a k. ú. Stará Dobev od paní
Martiny Mottlové, bytem Hornická 831, 267 51 Zdice, za dohodnutou kupní cenu 461 805 Kč do vlastnictví
Jihočeského kraje dle návrhu smlouvy v příloze č. 6 návrhu č. 442/RK/21,
b) předání uvedeného majetku dle části I. 1. a) tohoto 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) tohoto usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) tohoto usnesení,
3. vzít na vědomí
informaci, že rada schválila nařízený odvod z fondu investic Krajskému školnímu hospodářství, České
Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, do rozpočtu kraje k úhradě kupní ceny
a souvisejících nákladů za pozemky uvedené v části I. 1. a) tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na koupi dle části I. tohoto usnesení
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Jižná
Usnesení č. 421/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
ruší
usnesení č. 496/2020/RK-97 ze dne 14. 05. 2020 k bodu „Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami
v k. ú. Jižná“;
II. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Jižná, svěřených k hospodaření Správě a údržbě silnic
Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 196 podle přílohy č. 1 návrhu č. 439/RK/21 s překročením limitu
ceny o +27,6 % a výměry o +30,3 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části II. tohoto usnesení.

K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Kočín a v části k. ú. Chvalešovice
Usnesení č. 422/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Kočín a v části k. ú. Chvalešovice, svěřených
k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 187 podle přílohy
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č.1 návrhu č. 440/RK/21 s dodržením kritérií přiměřenosti ceny a výměry v neprospěch kraje. V soupisu
nových pozemků v k. ú. Kočín a v části k. ú. Chvalešovice je kritérium přiměřenosti ceny -0,9 %
a výměry -4,8 %;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení č. 423/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace města Slavonice, Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice, IČO 00247456,
o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Slavonice“, reg. č. 425-01-009/16, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2016,
2. žádost příjemce dotace Sportovní klub policie Písek, z. s., Na Výstavišti 377, 397 01 Písek, IČO
48220540, o změnu rozpočtu projektu „Krpálek náš vzor“, reg. č. 448-01-078/20, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro
rok 2020,
3. žádost příjemce dotace města Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, IČO 00249831,
o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Milevsko“, reg. č. 425-01-004/19, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva
pro rok 2019,
4. žádost příjemce dotace SK Třebín, z. s., Miroslava Chlajna 1319/21, 370 05 České Budějovice,
IČO 69103411, o změnu rozpočtu projektu „SK Třebín – výkonnostní volejbal od přípravky k ženám 2020“,
reg. č. 448-01-252/20, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2020,
5. žádost příjemce dotace Jihočeská krajská organizace ČUS, z. s., Skuherského 1478/14, 370 01 České
Budějovice, IČO 70923400, o změnu rozpočtu projektu „OTP – systém péče o talentovanou mládež“, reg.
č. 448-02-006/20, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2020,
6. žádost příjemce dotace LAWN TENNIS CLUB TÁBOR 1903, z. s., K Vodopádu 1550, 390 01 Tábor, IČO
70877912, o změnu rozpočtu projektu „Podpora výkonnostních hráčů z řad mládeže“, reg. č. 448-01-031/20,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního
sportu, 1. výzva pro rok 2020,
7. žádost příjemce dotace Yacht Club D.I.M. Bezdrev, z. s., Větrná 65, 373 71 Adamov, IČO 47234121,
o změnu rozpočtu projektu „Podpora závodní činnosti dětí a mládeže“, reg. č. 448-01-167/20, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu,
1. výzva pro rok 2020,
8. žádost příjemce dotace Shotokan Karate Klub Český Krumlov, z. s., Vyšný 70, 381 01 Český Krumlov,
IČO 45010552, o změnu rozpočtu projektu „Společné kempy a soustředění v roce 2020“, reg. č. 448-01059/20, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže,
výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2020,
9. žádost příjemce dotace Karate Panthers Český Krumlov z. s., 5. května 236, 381 01 Český Krumlov, IČO
08419809, o změnu rozpočtu projektu „Podpora činnosti Karate Panthers Č. K. v roce 2020“, reg. č. 448-01028/20, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže,
výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2020,
10. žádost příjemce dotace obce Včelná, Husova 212, 373 82 Včelná, IČO 00245607, o prodloužení termínu
realizace projektu „Pořízení nového územního plánu obce Včelná“, reg. č. 425-01-006/19, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva
pro rok 2019,
11. žádost příjemce dotace obce Běleč, Běleč 22, 391 43 Běleč, IČO 00582506, o prodloužení termínu
realizace projektu „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 22 v Bělči – III. etapa“, reg. č. 43902-12/20 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2020,
12. žádost příjemce dotace SK PLEŠ z.s., Boženy Němcové 403/7, 370 01 České Budějovice, IČO
06639020, o změnu rozpočtu projektu „Sport SK PLEŠ“, reg. č. 448-01-149/20, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2020,
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13. žádost příjemce dotace Tělovýchovné jednoty Mokré, z.s., Litvínovice 39, 370 01 Litvínovice, IČO
60073136, o změnu rozpočtu projektu „Zajištění sportovní činnosti TJ Mokré“, reg. č. 448-01-074/20, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu,
1. výzva pro rok 2020;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Slavonice“, reg. č. 425-01-009/16, příjemce dotace
města Slavonice, Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice, IČO 00247456, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok
2016, a to do 31. 5. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 6. 2022,
2. změnu rozpočtu projektu „Krpálek náš vzor“, reg. č. 448-01-078/20, příjemce dotace Sportovní klub policie
Písek, z. s., Na Výstavišti 377, 397 01 Písek, IČO 48220540, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2020, a to zrušení
položky rozpočtu týkající se „pořízení posilovacího žebříku“ v částce 20 000 Kč a navýšení položek rozpočtu
za ubytování na 30 000 Kč a stravování na 30 000 Kč,
3. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Milevsko“, reg. č. 425-01-004/19, příjemce dotace
město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, IČO 00249831, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok
2019, a to do 31. 10. 2023 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 11. 2023,
4. změnu rozpočtu projektu „SK Třebín – výkonnostní volejbal od přípravky k ženám 2020“, reg. č. 448-01252/20, příjemce dotace SK Třebín, z. s., Miroslava Chlajna 1319/21, 370 05 České Budějovice,
IČO 69103411, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže,
výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2020, a to zrušení položky rozpočtu „dohody DPP trenéři + odvody“
a přesun částky ve výši 100 000 Kč na položku rozpočtu „doprava turnaje, zápasy, ubytování, stravné,
startovné, rozhodčí a další náklady související s účastí“,
5. změnu rozpočtu projektu „OTP – systém péče o talentovanou mládež“, reg. č. 448-02-006/20, příjemce
dotace Jihočeská krajská organizace ČUS, z. s., Skuherského 1478/14, 370 01 České Budějovice,
IČO 70923400, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže,
výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2020, a to snížení položky „soustředění“ o 200 985 Kč a navýšení
položky rozpočtu „badmintonové míče“ na 262 985 Kč,
6. změnu rozpočtu projektu „Podpora výkonnostních hráčů z řad mládeže“, reg. č. 448-01-031/20, příjemce
dotace LAWN TENNIS CLUB TÁBOR 1903, z. s., K Vodopádu 1550, 390 01 Tábor, IČO 70877912, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu,
1. výzva pro rok 2020, a to snížení položky „pronájem tenisové haly“ o 57 000 Kč a doplnění položek
rozpočtu „tenisové rakety 18 000 Kč“, „tenisové míče 15 000 Kč“, „oddílové oblečení 24 000 Kč“,
7. změnu rozpočtu projektu „Podpora závodní činnosti dětí a mládeže“, reg. č. 448-01-167/20, příjemce
dotace Yacht Club D.I.M. Bezdrev, z. s., Větrná 65, 373 71 Adamov, IČO 47234121, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro
rok 2020, a to změna z položek “náhradní výstroj k lodím“ a „PHM do motorového člunu“ na položky
„výpůjčka lodě RS FEVA“ a „výpůjčka lodě Optimist“,
8. změnu rozpočtu projektu „Společné kempy a soustředění v roce 2020“, reg. č. 448-01-059/20, příjemce
dotace Shotokan Karate Klub Český Krumlov, z. s., Vyšný 70, 381 01 Český Krumlov, IČO 45010552,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního
sportu, 1. výzva pro rok 2020, a to snížení položky „ubytování a stravování na soustředěních, doprava“ o 2/3
a zařazení položek rozpočtu „nákup sportovní výstroje i výzbroje, medaile, ceny, vybavení lékárničky,
propagace klubu, pojištění sportovců“,
9. změnu rozpočtu projektu „Podpora činnosti Karate Panthers Č. K. v roce 2020“, reg. č. 448-01-028/20,
příjemce dotace Karate Panthers Český Krumlov z. s., 5. května 236, 381 01 Český Krumlov, IČO
08419809, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže,
výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2020, a to zařazení položky „nájem tělocvičny“ ve výši 360 000 Kč,
10. prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nového územního plánu obce Včelná“, reg. č. 425-01006/19, příjemce dotace obec Včelná, Husova 212, 373 82 Včelná, IČO 00245607, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva
pro rok 2019, a to do 30. 6. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 7. 2022,
11. prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 22 v Bělči –
III. etapa“, reg. č. 439-02-12/20, příjemce dotace obce Běleč, Běleč 22, 391 43 Běleč, IČO 00582506,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje,
1. výzva pro rok 2020 a to do 31. 5. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 6. 2021,
12. změnu rozpočtu projektu „Sport SK PLEŠ“, reg. č. 448-01-149/20, příjemce dotace SK PLEŠ z.s.,
Boženy Němcové 403/7, 370 01 České Budějovice, IČO 06639020, v rámci Dotačního programu
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Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2020,
a to přesun z položek “pronájem ledové plochy“, „ubytování na soustředění“, „doprava na soustředění“
a „školení první pomoci“ v celkové výši 97 000 Kč na položky „sportovní oblečení a sportovní vybavení“
v částce 85 000 Kč a „pronájem vodáckého vybavení“ v částce 12 000 Kč,
13. změnu rozpočtu projektu „Zajištění sportovní činnosti TJ Mokré“, reg. č. 448-01-074/20, příjemce dotace
Tělovýchovná jednota Mokré, z.s., Litvínovice 39, 370 01 Litvínovice, IČO 60073136, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro
rok 2020, a to snížení položky “výdaje na soustředění“ o 70 000 Kč a zařazení položky „pořízení 2 ks
střídaček“ ve výši 70 000 Kč;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních
bytů - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 424/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby
obecních bytů dle přílohy č. 1 návrhu č. 316/RK/21;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů
s alokací 8 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 16. 4. 2021, s termínem zahájení podávání žádostí
17. 5. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 30. 7. 2021 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. František Talíř, 1 náměstek hejtmana,
Pavel Hroch, náměstek hejtmana,
Ing. Jan Krob, člen zastupitelstva kraje,
Ing. František Konečný, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního
řádu,
Mgr. Milena Skřičilová, úsek vedoucího OREG,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Bc. Miroslava Sobotovičová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy
Ing. Jan Bartošek, člen rady kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen rady kraje,
Petr Eliáš, člen zastupitelstva kraje,
Ing. arch. Veronika Kovářová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Eva Povišerová, DiS., úsek vedoucího OREG,
Ing. Zuzana Lerchová, úsek vedoucího OREG,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Jana Janků, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 10. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok
2021 - výběr projektů
Usnesení č. 425/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č.385/RK/21;
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II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 700 000 Kč dle příloh návrhu
č. 385/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29.4.2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro
rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 426/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 270/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
venkovských prodejen v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 4 000 000 Kč dle příloh
návrhu č. 270/RK/21;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro
rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 427/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 390/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 500 000 Kč dle příloh návrhu
č. 390/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 428/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 392/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 1 500 000 Kč, dle příloh návrhu č. 392/RK/21
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury,
1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 429/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 406/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 40 000 000 Kč dle
příloh návrhu č. 406/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 430/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru projektů v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 411/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
sportu, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 35 000 000 Kč a 23 náhradních projektů ve výši 2 068 000 Kč
dle příloh návrhu č. 411/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1.výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 431/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokoly z jednání hodnotících komisích při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2021, dle příloh č. 1 a 2 návrhu č. 428/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
kultury, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 10 000 000 Kč a 33 náhradních projektů v částce 670 000 Kč
dle příloh návrhu č. 428/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání
T: 29. 4. 2021.

K bodu: Dotační program Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území Jihočeského kraje mimo
území základní sítě pohotovostních služeb, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 432/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
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protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území Jihočeského kraje mimo území základní sítě
pohotovostních služeb, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 279/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
zajištění lékařské pohotovostní služby na území Jihočeského kraje mimo území základní sítě pohotovostních
služeb, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 4 250 000 Kč dle příloh návrhu č. 279/RK/21;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva
pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 433/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 234/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce
s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 7 000 000 Kč, 9 náhradních
projektů ve výši 330 000 Kč dle příloh návrhu č. 234/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy,
mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 434/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2021, dle
přílohy č. 1 návrhu č. 235/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Dotace na
reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši
3 000 000 Kč, 17 náhradních projektů ve výši 544 500 Kč dle příloh návrhu č. 235/RK/21 a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1.
výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 435/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1. návrhu
č. 239/RK/21;
II. doporučuje
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zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Dotace na
reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 1 380 000 Kč dle
příloh návrhu č. 239/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 436/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokoly z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2021, dle příloh č. 1 a 2 návrhu č. 391/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní
dědictví, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 10 000 000 Kč a náhradní projekty v celkové výši 1 390 000
Kč, dle příloh návrhu č. 391/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 437/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021, dle
přílohy č. 1 návrhu číslo 393/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 29 270 000 Kč dle příloh
návrhu číslo 393/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace,
2. převedení nevyčerpané alokace ve výši 1 730 000 Kč z Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční
dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021, do Dotačního
programu Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2021;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1.výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 438/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 407/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj
venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 5 561 022 Kč dle příloh návrhu č. 407/RK/21
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
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T: 29. 4. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 439/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora školství, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 463/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
školství, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 5 000 000 Kč dle příloh návrhu č. 463/RK/21 a uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Informace o schválených změnách evropských projektů k 31. 3. 2021
Usnesení č. 440/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
změny evropských projektů uvedených v příloze č. 1 k návrhu č. 413/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o provedených změnách evropských projektů uvedených
v příloze č. 1 k návrhu č. 413/RK/21;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám“
Usnesení č. 441/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. žádost Hany Kinclové a žádost Aleny Georgievové o prodloužení termínu realizace výměny 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. 384/RK/21,
2. žádost Pavla Dlabala o změnu bankovního spojení příjemce dotace v uzavřené smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji –
Nová zelená úsporám“, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 384/RK/21,
3. žádost Jiřího Blažka 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. 384/RK/21;
II. schvaluje
1. Haně Kinclové, nar. 5. 2. 1981, bytem Nové Hrady 356, 374 01 Nové Hrady, prodloužení termínu
realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“
do 30. 9. 2021,
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/7434/2020 ze dne
2. 9. 2020 dle přílohy č. 2 k návrhu č. 384/RK/21, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla
do 30. 9. 2021,
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/6835/2020 uzavřené
dne 17. 9. 2020 s Pavlem Dlabalem, nar. 16. 6. 1965, bytem Mašovice 53, 391 55 Dolní Hořice, kterým se
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mění bankovní spojení příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 3 k návrhu
č. 384/RK/21,
4. Aleně Georgievové, nar. 4. 7. 1957, bytem 28. října 226/2, 392 01 Soběslav, prodloužení termínu
realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“
do 30. 9. 2021,
5. 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/7010/2020 ze dne
17. 9. 2020 dle přílohy č. 4 k návrhu č. 384/RK/21, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje
tepla do 30. 9. 2021,
6. 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/7023/2020, uzavřené
dne 17. 9. 2020 s Jiřím Blažkem, nar. 5. 4. 1959, bytem Myslivecké údolí 28, 382 26 Horní Planá, kterým se
mění příjemce dotace z Jiřího Blažka, nar. 5. 4. 1959, bytem Myslivecké údolí 28, 382 26 Horní Planá na
Lenku Sedláčkovou, nar. 4. 10. 1979, bytem Východní 546, 250 64 Hovorčovice z důvodu změny vlastnictví
předmětné nemovitosti na základě kupní smlouvy dle přílohy č. 5 k návrhu č. 384/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 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. 442/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí,
1. žádost Jany Freyové, žádost Tomáše Neufuse, žádost Jaroslava Hořejše a žádost Karla Procházky
o změnu příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 389/RK/21,
2. žádost Robina Ryvoly 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. 389/RK/21,
3. žádost Marie Husové o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v uzavřené smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1
k návrhu č. 389/RK/21,
4. žádost Lenky Kisvetrové o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla a 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. 389/RK/21,
5. žádost Zdeňka Kotěšovce 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. 389/RK/21;
II. schvaluje
1. 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/6185/2020 uzavřené dne 28. 5. 2020 s Antonínem
Freyem, nar. 30. 9. 1956, bytem Červený Hrádek 65, 380 01 Červený Hrádek, kterým se mění příjemce
dotace v preambuli smlouvy z Antonína Freye, nar. 30. 9. 1956, bytem Červený Hrádek 65, 380 01 Červený
Hrádek na Janu Freyovou, nar. 2. 9. 1962, bytem Červený Hrádek 65, 380 01 Červený Hrádek z důvodu
změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě ukončeného dědického řízení vzhledem k úmrtí
Antonína Freye, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 389/RK/21,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6616/2020 uzavřené dne 4. 6. 2020 s Tomášem
Neufusem, nar. 1. 11. 1972, bytem Zhoř u Mladé Vožice 14, 391 43 Zhoř u Mladé Vožice, kterým se mění
příjemce dotace v preambuli smlouvy z Tomáše Neufuse, nar. 1. 11. 1972, bytem Zhoř u Mladé Vožice 14,
391 43 Zhoř u Mladé Vožice na Hanu Houdkovou, nar. 27. 5. 1986, bytem Zhoř u Mladé Vožice 43, 391 43
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Zhoř u Mladé Vožice z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě darovací smlouvy, dle
přílohy č. 3 k návrhu č. 389/RK/21,
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/5349/2020 uzavřené dne 6. 4. 2020 s Robinem
Ryvolou, nar. 19. 8. 1962, bytem Kvapilova 2275, 390 03 Tábor, kterým se mění bankovní spojení příjemce
dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 4 k návrhu č. 389/RK/21,
4. Marii Husové, nar. 2. 10. 1948, bytem Dubičné 60, 373 71 Dubičné, prodloužení termínu realizace výměny
zdroje tepla v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
(kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 9. 2021,
5. 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/5377/2020 ze dne 6. 4. 2020 ve znění dodatku č. 1
SDO/OEZI/5377/2020/D č. 1 ze dne 6. 1. 2021, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla
do 30. 9. 2021, dle přílohy č. 5 k návrhu č. 389/RK/21,
6. Lence Kisvetrové, nar. 4. 3. 1974, bytem ČSLA 382, 391 11 Planá nad Lužnicí, prodloužení termínu
realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 6. 2021 a 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 tepelného čerpadla na kondenzační kotel
na zemní plyn a poskytnutí dotace v maximální výši 102 500,- Kč,
7. 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/4839/2020 ze dne 9. 4. 2020 ve znění dodatku č. 1
SDO/OEZI/4839/2020/D č. 1 ze dne 2. 10. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla
do 30. 6. 2021 a kterým se mění nový zdroj z tepelného čerpadla na kondenzační kotel na zemní plyn
a snižuje se maximální výše dotace na 102 500,- Kč, dle přílohy č. 6 k návrhu č. 389/RK/21,
8. Zdeňku Kotěšovcovi, nar. 18. 4. 1962, bytem Na sadech 375, 379 01 Třeboň, 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 tepelné čerpadlo se zachováním dotace v maximální výši 120 000,- Kč,
9. 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/7711/2020 ze dne 17. 9. 2020, kterým se mění nový
zdroj z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání na tepelné čerpadlo se
zachováním maximální dotace ve výši 120 000,- Kč, dle přílohy č. 7 k návrhu č. 389/RK/21,
10. 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/5263/2020 uzavřené dne 7. 5. 2020 s Jaroslavem
Hořejšem, nar. 25. 5. 1939, bytem Kvapilova 2287/38, 390 03 Tábor, kterým se mění příjemce dotace
v preambuli smlouvy z Jaroslava Hořejše, nar. 25. 5. 1939, bytem Kvapilova 2287/38, 390 03 Tábor na
Šárku Koškovou, nar. 28. 7. 1965, bytem Kvapilova 2287/38, 390 03 Tábor z důvodu změny vlastnictví
předmětné nemovitosti na základě darovací smlouvy, dle přílohy č. 8 k návrhu č. 389/RK/21,
11. 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/4892/2020 uzavřené dne 16. 3. 2020 s Karlem
Procházkou, nar. 16. 12. 1989, bytem Jana Žižky 29, 378 81 Slavonice, kterým se mění příjemce dotace
v preambuli smlouvy z Karla Procházky, nar. 16. 12. 1989, bytem Jana Žižky 29, 378 81 Slavonice na Jana
Boháče, nar. 27. 3. 1956, bytem Masarykovo nábřeží 2058/38, 110 01 Praha 1 z důvodu změny vlastnictví
předmětné nemovitosti na základě kupní smlouvy, dle přílohy č. 9 k návrhu č. 389/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 5. 2021
K bodu: Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Jihočeská vědecká knihovna v Českých
Budějovicích
Usnesení č. 443/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
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zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 12 zřizovací listiny Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích, příspěvkové organizace Jihočeského kraje, kterým se mění příloha č. IA „Soupis majetku ve
vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření („svěřený majetek“)“;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Individuální dotace
Usnesení č. 444/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
alokaci předpokládaných dotačních vztahů k ostatním jmenovitým subjektům v rozpočtu Jihočeského kraje
na rok 2021 pro odpovědné místo 1153 a žádosti jednotlivých subjektů uvedených v části II. a III. návrhu
č. 437/RK/21;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu OKPP a uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem Církev
československá husitská, Wuchterlova 523/5, Praha 6, IČO 00445185, ve výši 200 000 Kč ve znění přílohy
č. 1 návrhu č. 437/RK/21;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemcem
Jihočeské divadlo, příspěvková organizace, Dr. Stejskala 424/19 370 47 České Budějovice, IČO 00073482,
ve výši 2 000 000 Kč ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 437/RK/21;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit realizaci části II. usnesení,
T: 31. 5. 2021
2. Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmana, předložit uvedený návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Individuální dotace v oblasti kultury
Usnesení č. 445/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
alokaci předpokládaných dotačních vztahů k ostatním jmenovitým subjektům v rozpočtu Jihočeského kraje
na rok 2021 pro odpovědné místo 1153 a žádosti jednotlivých subjektů uvedených v části II. a III. návrhu
č. 473/RK/21 o poskytnutí dotace;
II. schvaluje
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu OKPP a uzavření veřejnoprávních smluv podle vzoru v příloze
č. 2 návrhu č. 473/RK/21 s těmito subjekty:
1. ve výši 200 000 Kč pro Jihočeské folklorní sdružení z. s., Kovářov 3, 398 55 Kovářov, IČO 26544636,
na projekt „Činnost Jihočeského folklorního sdružení v roce 2021“,
2. ve výši 200 000 Kč pro Divadlo Continuo, z. s, Malovice 35, 384 11 Malovice, IČO 42410932, na projekt
„Divadlo Continuo v roce 2021 – site specific projekt Trough Walls a inscenace JIH“,
3. ve výši 20 000,- Kč pro VI. župu Boleslava Jablonského sdružených obcí baráčníků v Soběslavi, Petra
Voka 152/I, 392 01 Soběslav, IČO 0443662, na projekt „Spolková činnost VI. župy“,
4. ve výši 20 000,- Kč pro VIII. župu sdružených obcí baráčníků Tomáše ze Štítného Vitoraz, Husova 310,
378 10 Velenice, IČO 00443671, na projekt „Spolková činnost VIII. župy“,
5. ve výši 20 000,- Kč pro IX. župu sdružených obcí baráčníků Kubatova, České Budějovice,
IČO 00443689, na projekt „Spolková činnost IX. župy“,
6. ve výši 20 000,- Kč pro X. župu spisovatele Josefa Holečka se sídlem ve Vodňanech, Havlíčkova 438,
389 01 Vodňany, IČO 00460206, na projekt „Spolková činnost X. župy“;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu OKPP a uzavření veřejnoprávních
smluv podle vzoru v příloze č. 3 návrhu č. 473/RK/21 s těmito subjekty:
1. ve výši 1 500 000,- Kč pro město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 38101 Český Krumlov,
IČO 00245836, na projekt „Přímá podpora města Český Krumlov na regionální rozvoj v souvislosti
s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO pro rok 2021“,
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2. ve výši 1 500 000,- Kč pro Jihočeské divadlo, příspěvkovou organizaci, Dr. Stejskala 424/19,
370 47 České Budějovice, IČO 00073482, na projekt „Jihočeské divadlo venkovu“,
3. ve výši 700 000,- Kč pro Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, z. s., Perlitová 1820/52,
140 00 Praha 4, IČO 60165405, na projekt „30. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český
Krumlov“;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit realizaci části II. usnesení,
T: 15. 1. 2022
2. Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh v souladu s částí II. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Individuální dotace na vybrané akce dotační politiky v oblasti kultury
Usnesení č. 446/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
alokaci finančních prostředků v rozpočtu Jihočeského kraje pro odpovědné místo 1153 a žádosti jednotlivých
subjektů uvedených v části II. a II. usnesení o poskytnutí dotace;
II. schvaluje
1. vzory veřejnoprávních smluv dle příloh č. 2 a 3 návrhu č. 448/RK/21,
2. poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu OKPP v celkové výši 570 000 Kč a uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotací s těmito subjekty podle vzoru v příloze č. 2 návrhu č. 448/RK/21;
a) ve výši 150 000 Kč pro Nadační fond Festival komorní hudby Český Krumlov, Latrán 37, 381 01, IČO
42396107, na projekt „35. Festival komorní hudby Český Krumlov“;
b) ve výši 50 000 Kč pro spolek Cestami proměn, z. s., V pevnosti 9/3, 12800 Praha 2, IČO 27047091, na
projekt „Má vlast cestami proměn – příběhy domova“;
c) ve výši 50 000 Kč pro spolek Česká kultura, z. s., nad Stráněmi 343, 251 66 Senohraby,
IČO 26607565, na projekt „Vivat varhany – Mezinárodní jihočeský festival“
d) ve výši 40 000 Kč pro Pavla Steffala, Záhorčice 41, 370 01 Boršov nad Vltavou, nar. 28. 8. 1951
na 11. ročník festivalu „Na dvanácti strunách“;
e) ve výši 30 000 Kč pro spolek Česká ZOO, Otakara Jeremiáše 1932/12, 708 00 Ostrava Poruba
na projekt „Bílý slon“;
3. neposkytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč z rozpočtu OKPP žadateli Česká kultura, z. s.,
nad Stráněmi 343, 251 66 Senohraby, IČO 26607565, na projekt „Art salon piano“;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit poskytnutí individuální dotace ve výši 250 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace pro Spolek Třeboňská nocturna, Vrchlického II/939, 379 01 Třeboň, IČO 27040721, na projekt
„Třeboňská nocturna 2021“ podle vzoru v příloze č. 3 návrhu č. 448/RK/21,
2. neschválit poskytnutí individuální dotace ve výši 100 000 Kč pro město Jindřichův Hradec, Klášterská
135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 0246875, na projekt „Opera na Státním hradu a zámku
v Jindřichově Hradci“;
IV. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení,
T: 31. 12. 2021
2. Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmana, předložit část III. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 29. 4. 2021

K bodu: Finanční podpora pro zoologické zahrady s licencí na území Jihočeského kraje v důsledku
pandemie Covid-19
Usnesení č. 447/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí peněžitého daru a uzavření darovací smlouvy:
1. ve výši 200 000 Kč příjemci Zoologická zahrada Tábor a.s., Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7,
IČO 04074025, dle přílohy návrhu č. 484/RK/21,
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2. ve výši 200 000 Kč příjemci ZOO JH s.r.o., Horní Pěna 51, 378 31 Horní Pěna, IČO 06701434, dle přílohy
návrhu č. 484/RK/21,
3. ve výši 200 000 Kč příjemci Nadace Tomistoma, Náměstí 261, 398 11 Protivín, IČO 26093413, dle přílohy
návrhu č. 484/RK/21,
4. ve výši 200 000 Kč příjemci Park exotických zvířat o.p.s, Dvorce 17, 373 12 Borovany, IČO 28069706, dle
přílohy návrhu č. 484/RK/21;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva
kraje.

K bodu: Výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2020 v oblasti
kultury
Usnesení č. 448/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2020 v oblasti
kultury dle tabulky č. 1.1 přílohy návrhu č. 436/RK/21,
2. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) za rok 2020 do peněžních fondů příspěvkových
organizací dle tabulky č. 1.2 přílohy návrhu č. 436/RK/21,
3. použití rezervního fondu k úhradě ztráty dle tabulky č. 2.3 přílohy návrhu č. 436/RK/21,
4. použití rezervního fondu k posílení investičního fondu v roce 2021 dle tabulky č. 2.4 přílohy návrhu
č. 436/RK/21.

K bodu: Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2020
Usnesení č. 449/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2020 dle důvodové zprávy a příloh návrhu
č. 443/RK/21.

K bodu: Hospodářský výsledek Jihočeského kraje za rok 2020 pro závěrečný účet a návrh na jeho rozdělení
Usnesení č. 450/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vyčíslený hospodářský výsledek kraje k 31. 12. 2020 a zůstatek disponibilních zdrojů hospodářského
výsledku ve výši 599 980 000,79 Kč;
II. souhlasí
s návrhem užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2020 pro závěrečný účet
v objemu 599 980 000,79 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje.

K bodu: Účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2020
Usnesení č. 451/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. n) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, účetní
závěrky 157 příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, sestavené k 31. 12. 2020 dle příloh
č. 2 a č. 3 návrhu č. 314/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci náležitostí vyplývajících z ustanovení
§ 21a odst. 1, 2 a 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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K bodu: Rozpočtové změny 9/21
Usnesení č. 452/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 131/R v upraveném znění,
b) rozpočtová opatření č. 132/R – 133/R;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření 129/Z – 130/Z a 134/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 131/R – 133/R,
2. Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit rozpočtová opatření č. 129/Z – 130/Z a 134/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 29. 4. 2021
Usnesení č. 453/2021/RK-15
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 29. 4. 2021.

MUDr. Martin Kuba
Hejtman Jihočeského kraje

…………………………………..
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