Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE
VÝPIS USNESENÍ

Příloha zápisu

Výpis usnesení z 16. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 6. 5. 2021
Program:
1. Návrh volby přísedící krajského soudu
Usnesení 454/2021/RK-16
2. Spolupráce Jihočeského kraje a Spolkové země Horní Rakousko, Pracovní program 2021 – 2025
Usnesení 455/2021/RK-16
3. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení 456/2021/RK-16
4. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení 457/2021/RK-16
5. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení 458/2021/RK-16
6. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení 459/2021/RK-16
7. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení 460/2021/RK-16
8. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení 461/2021/RK-16
9. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení 462/2021/RK-16
10. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení 463/2021/RK-16
11. Výsledek hospodaření Jihočeské centrály cestovního ruchu za rok 2020 a vypořádání výsledku
hospodaření
Usnesení 464/2021/RK-16
12. Podpora Jihočeského kraje pro NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.
Usnesení 465/2021/RK-16
13. Obrana spotřebitele v Jihočeském kraji
Usnesení 466/2021/RK-16
14. Činnost krajského poradenského centra Sdružení nájemníků ČR v Českých Budějovicích
Usnesení 467/2021/RK-16
15. Dodatek č.11 ČMZRB
Usnesení 468/2021/RK-16
16. Plán činnosti Sociální komise Rady Jihočeského kraje pro rok 2021
Usnesení 469/2021/RK-16
17. Koncepce rodinné a seniorské politiky Jihočeského kraje na období 2021 - 2025
Usnesení 470/2021/RK-16
18. Dodatek ke Smlouvě o komplexní podpoře a užití systému pro správu a automatizaci systému GINIS
EKO
Usnesení 471/2021/RK-16
19. Petice - Obchvat Blatná - přeložka silnice II/173
Usnesení 472/2021/RK-16
20. Řešení částečného zprovoznění dálnice D3
Usnesení 473/2021/RK-16
21. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Obchvat města Kaplice, 2. etapa, silnice II/154“, okr. Český
Krumlov – vypracování projektové dokumentace
Usnesení 474/2021/RK-16
22. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12 A-1“
Usnesení 475/2021/RK-16
23. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M.
Pařízka (okr. ČB), 2. etapa“
Usnesení 476/2021/RK-16
24. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky“
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Usnesení 477/2021/RK-16
25. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Výměna rozvodů vody a kanalizace, Gymnázium Jírovcova 8,
České Budějovice
Usnesení 478/2021/RK-16
26. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Obnova serverů a šasi v datovém centru“
Usnesení 479/2021/RK-16
27. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „HW a SW podpora infrastruktury“
Usnesení 480/2021/RK-16
28. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“
Usnesení 481/2021/RK-16
29. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka CNC pětiosého dřevoobráběcího centra pro VOŠ a
SPŠ Volyně“
Přerušeno
30. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Klimatizační zařízení, varianta II.“ (Domov pro seniory
Bechyně)
Usnesení 482/2021/RK-16
31. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 138-009 přes potok za Vlastcem“
Usnesení 483/2021/RK-16
32. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava hřišť sportovního areálu DDM Prachatice“ (Dům dětí a
mládeže Prachatice)
Usnesení 484/2021/RK-16
33. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Rancířov - rekonstrukce křižovatky silnic II/409 a II/410“
Usnesení 485/2021/RK-16
34. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Sil. III/15811 v úseku od křiž. se sil. III/15810 – Pohorská Ves, I.
etapa“
Usnesení 486/2021/RK-16
35. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Celoživotní vzdělávání pro 4. průmyslovou revoluci“ (VOŠ, SPŠ
automobilní a technická, ČB)
Usnesení 487/2021/RK-16
36. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace gastronomického provozu SŠOSŘ, Bydlinského 2474,
Tábor“
Usnesení 488/2021/RK-16
37. Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1.9.2021
Usnesení 489/2021/RK-16
38. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v gesci OŠMT
Usnesení 490/2021/RK-16
39. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 491/2021/RK-16
40. Jmenování konkursní komise
Usnesení 492/2021/RK-16
41. Rozhodnutí jediného společníka – dokončení výběrového řízení a uzavření smlouvy – Demonstrační
projekt RegiaMobil – část 4 – letní autobusová linka Dačice – Jindřichův Hradec – Trhové Sviny – Kaplice
– Frymburk
Usnesení 493/2021/RK-16
42. Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2020 II.
Usnesení 494/2021/RK-16
43. Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje veřejnou
linkovou dopravou
Usnesení 495/2021/RK-16
44. Prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení 496/2021/RK-16
45. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - ukončení záměru
Usnesení 497/2021/RK-16
46. Převzetí stavebních objektů v rámci staveb a přijetí daru pozemku v k. ú. Kaplice
Usnesení 498/2021/RK-16
47. Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Písek společnosti BROTEX Z & J s.r.o.
Usnesení 499/2021/RK-16
48. Výpůjčka movitého majetku pořízeného z projektu I-CULT Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích
Usnesení 500/2021/RK-16
49. Výpůjčka leteckého exponátu MiG-23
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Usnesení 501/2021/RK-16
50. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Podruhlí
Usnesení 502/2021/RK-16
51. Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 - výběr
projektů
Usnesení 503/2021/RK-16
52. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro
rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 504/2021/RK-16
53. Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 505/2021/RK-16
54. Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 506/2021/RK-16
55. Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok 2021 výběr projektů
Usnesení 507/2021/RK-16
56. Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok
2021 - výběr projektů
Usnesení 508/2021/RK-16
57. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu,
1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 509/2021/RK-16
58. Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy malých vodních nádrží, 1. výzva pro rok
2021 - výběr projektů
Usnesení 510/2021/RK-16
59. Dotační program Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 511/2021/RK-16
60. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro
rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 512/2021/RK-16
61. Plán činnosti Kulturní komise Rady Jihočeského kraje pro rok 2021
Usnesení 513/2021/RK-16
62. Rozpočtové změny 11/21
Usnesení 514/2021/RK-16
63. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 20. 5. 2021
Usnesení 515/2021/RK-16

*****
K bodu: Návrh volby přísedící krajského soudu
Usnesení č. 454/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
návrh volby Jany Božovské do funkce přísedící Krajského soudu v Českých Budějovicích podle zákona
č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a předložení tohoto návrhu
zastupitelkou kraje na jednání zastupitelstva 20. 5. 2021.

K bodu: Spolupráce Jihočeského kraje a Spolkové země Horní Rakousko, Pracovní program 2021 – 2025
Usnesení č. 455/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
„Pracovní program 2021 – 2025“ dohodnutý v rámci spolupráce Jihočeského kraje se Spolkovou zemí Horní
Rakousko, jehož text je v příloze návrhu č. 505/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit „Pracovní program 2021 – 2025“ dohodnutý v rámci spolupráce Jihočeského
kraje se Spolkovou zemí Horní Rakousko;
III. ukládá
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MUDr. Martinovi Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 5. 2021

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení č. 456/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877,
o částku 130 000 000,- Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 5. 2021

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení č. 457/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149,
o částku 10 000 000,- Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 5. 2021

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení č. 458/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, o částku
4 000 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 5. 2021

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 459/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157,
o částku 4 000 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 5. 2021
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K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení č. 460/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, o částku
10 000 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 5. 2021

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení č. 461/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, o
částku 10 000 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 5. 2021

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 462/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
o částku 2 000 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 5. 2021

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení č. 463/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, o částku
4 000 000,00 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu dle části I. usnesení;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 5. 2021
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K bodu: Výsledek hospodaření Jihočeské centrály cestovního ruchu za rok 2020 a vypořádání výsledku
hospodaření
Usnesení č. 464/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. kladný výsledek hospodaření Jihočeské centrály cestovního ruchu – příspěvkové organizace zřízené
Jihočeským krajem, IČO 72053127, za rok 2020 ve výši 6.822,81 Kč,
2. převod kladného výsledku hospodaření (zisku) za rok 2020 do rezervního fondu.

K bodu: Podpora Jihočeského kraje pro NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.
Usnesení č. 465/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. o poskytnutí individuální dotace podle přílohy č. 1 návrhu č.
492/RK/21;
II. schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IČO 27163059, ve výši 100 000,-Kč na
podporu činnosti regionálních konzultantů pro oblast bezbariérového používání staveb v Jihočeském kraji,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. ve znění
přílohy č. 2 návrhu č. 492/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné
k realizaci části II. usnesení.
T: 30.06.2021

K bodu: Obrana spotřebitele v Jihočeském kraji
Usnesení č. 466/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. o poskytnutí individuální dotace podle přílohy
č. 1 návrhu č. 493/RK/21;
II. schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s., IČO 22832793, ve výši
50 000 Kč na realizaci projektu Obrana spotřebitele v Jihočeském kraji,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.,
IČO 22832793, podle přílohy č. 2 návrhu č. 493/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné
k realizaci části II. usnesení.
T: 30. 06. 2021

K bodu: Činnost krajského poradenského centra Sdružení nájemníků ČR v Českých Budějovicích
Usnesení č. 467/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Sdružení nájemníků České republiky, z. s. o poskytnutí individuální dotace podle přílohy č. 1 mat.
č. 494/RK/21;
II. schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení nájemníků České republiky, z. s., IČO 48133281, ve výši 30 000
Kč na podporu činnosti regionálního poradenského centra v Jihočeském kraji,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení nájemníků České republiky, z.s. ve
znění přílohy č. 2 mat. č. 494/RK/21;
III. ukládá
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JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné
k realizaci části II. usnesení.
T: 30. 6. 2021

K bodu: Dodatek č.11 ČMZRB
Usnesení č. 468/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
návrh Dodatku č. 11 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé
podnikatele v Jihočeském kraji;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 11 dle části I. usnesení;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, prvnímu náměstku hejtmana, předložit návrh dodatku zastupitelstvu kraje k
projednání.
T: 20. 5. 2021

K bodu: Plán činnosti Sociální komise Rady Jihočeského kraje pro rok 2021
Usnesení č. 469/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
Plán činnosti Sociální komise Rady Jihočeského kraje pro rok 2021.

K bodu: Koncepce rodinné a seniorské politiky Jihočeského kraje na období 2021 - 2025
Usnesení č. 470/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
dokument Koncepce rodinné a seniorské politiky Jihočeského kraje na období 2021 – 2025 dle přílohy
návrhu č. 470/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dokument Koncepce rodinné a seniorské politiky Jihočeského kraje na období
2021 – 2025;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20.5.2021

K bodu: Dodatek ke Smlouvě o komplexní podpoře a užití systému pro správu a automatizaci systému
GINIS EKO
Usnesení č. 471/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o Smlouvě o komplexní podpoře a užití systému pro správu a automatizaci systému GINIS EKO
č. SDL/OINF/029/04;
II. schvaluje
dodatek č. 15 ke Smlouvě o komplexní podpoře a užití systému pro správu a automatizaci systému GINIS
EKO č. SDL/OINF/029/04 dle přílohy č. 1 návrhu č. 491/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
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K bodu: Petice - Obchvat Blatná - přeložka silnice II/173
Usnesení č. 472/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
petici spolku BS-KRK z. s. proti záměru realizace stavby „Přeložky silnice II/173 obchvatu Blatné 1.etapa“
uvedenou v příloze č. 1 návrhu č. 533/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit návrh odpovědi spolku BS-KRK z. s. uvedený v příloze č. 3 návrhu
č. 533/RK/21;
III. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit předložení materiálu včetně návrhu odpovědi
spolku BS-KRK z. s. zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Řešení částečného zprovoznění dálnice D3
Usnesení č. 473/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost ŘSD „Řešení částečného zprovoznění dálnice D3 310/I Úsilné – Hodějovice a 310/II Hodějovice –
Třebonín jako Obchvat Českých Budějovic“,
II. požaduje,
aby ŘSD ČR nechalo zpracovat dopravní model k posouzení jednotlivých variant a dle výsledku bude dále
jednáno o nejvhodnějším řešení pro dopravu ve městě České Budějovice;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit prostřednictvím OVZI odeslání
odpovědi ŘSD ČR.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Obchvat města Kaplice, 2. etapa, silnice II/154“, okr.
Český Krumlov – vypracování projektové dokumentace
Usnesení č. 474/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 516/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Obchvat města Kaplice, 2. etapa, silnice II/154“, okr. Český Krumlov –
vypracování projektové dokumentace 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 „Obchvat města Kaplice, 2. etapa, silnice II/154“, okr. Český
Krumlov – vypracování projektové dokumentace:
název společnosti: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
se sídlem: Bozděchova 1668/13a, 50002 Hradec Králové
IČO: 27466868
za cenu nejvýše přípustnou 2 897 000,00 Kč bez DPH, 3 505 370,00 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 4 k návrhu č. 516/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12 A-1“
Usnesení č. 475/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
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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 příloze č. 1 k návrhu č. 517/RK/21 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Modernizace komunikací II. třídy P12 A-1“ 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 „Modernizace komunikací II. třídy P12 A-1“:
název společnosti: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 53 713 295,64 Kč bez DPH, 64 993 087,73 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 517/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Modernizace komunikací II. třídy P12 A-1“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L.
M. Pařízka (okr. ČB), 2. etapa“
Usnesení č. 476/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1–2 k návrhu č. 537/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M. Pařízka (okr. ČB), 2. etapa“ konané v režimu
otevřeného podlimitního řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Silnice III/15529, České Budějovice, ulice Plavská a L. M.
Pařízka (okr. ČB), 2. etapa“:
název společnosti: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 45274924
za cenu nejvýše přípustnou 37 108 437,66 Kč bez DPH, 44 901 209,61 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5 - Jinonice
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 38 787 191,24 Kč bez DPH, 46 932 501,44 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 182/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Silnice III/15529, České Budějovice,
ulice Plavská a L. M. Pařízka (okr. ČB), 2. etapa“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky“
Usnesení č. 477/2021/RK-16
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 příloze č. 1 k návrhu č. 526/RK/21 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky“ konané v režimu otevřeného podlimitního
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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 „Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky“:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 42 398 524,06 Kč bez DPH, 51 302 214,11 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: Metrostav Infrastructure a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, 18000 Praha - Libeň
IČO: 24204005
za cenu nejvýše přípustnou 44 448 553,74 Kč bez DPH, 53 782 750,03 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495, 37004 České Budějovice
IČO: 48035599
za cenu nejvýše přípustnou 53 867 549,90 Kč bez DPH, 65 179 735,38 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 190/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glasrovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Zabezpečení svahu silnice II/161
Studánky“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Výměna rozvodů vody a kanalizace, Gymnázium
Jírovcova 8, České Budějovice
Usnesení č. 478/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení a hodnocení nabídek uvedené v příloze č. 1 k návrhu č. 508/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem „Výměna rozvodů vody a kanalizace,
Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice“ konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek
dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Výměna rozvodů vody a kanalizace, Gymnázium Jírovcova
8, České Budějovice“:
název společnosti: MATTEO CB s.r.o.
se sídlem: Slunečná 969/3, 370 01 České Budějovice
IČO: 25034260
za cenu nejvýše přípustnou 1 780 638,93 Kč bez DPH, 2 154 573,11 Kč s DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: VIDOX s.r.o.
se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168
za cenu nejvýše přípustnou 1 827 335,18 Kč bez DPH, 2 211 075,57 Kč s DPH,
2) název společnosti: ASARKO s.r.o.
se sídlem: 373 71 Jivno 101
IČO: 26074443
za cenu nejvýše přípustnou 1 899 705,28 Kč bez DPH, 2 298 643,39 s DPH;
III. ukládá
Mgr. Pavlu Kavříkovi, řediteli Gymnázia, České Budějovice 8, Jírovcova 8, IČO 60076101:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na akci „Výměna rozvodů vody a kanalizace, Gymnázium Jírovcova 8, České
Budějovice“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Obnova serverů a šasi v datovém centru
Usnesení č. 479/2021/RK-16
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 příloze č. 1 k návrhu č. 514/RK/21 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Obnova serverů a šasi v datovém centru“ 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 „Obnova serverů a šasi v datovém centru“:
název společnosti: S&T CZ s.r.o.
se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
IČO: 44846029
za cenu nejvýše přípustnou 2 798 194,00 Kč bez DPH, 3 385 814,74 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti: ALEF NULA,a.s.
se sídlem: Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín
IČO: 61858579
za cenu nejvýše přípustnou 2 851 180,00 Kč bez DPH, 3 449 927,80 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 266/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Obnova serverů a šasi v datovém centru“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „HW a SW podpora infrastruktury“
Usnesení č. 480/2021/RK-16
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. 519/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „HW a SW podpora infrastruktury“ 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 „HW a SW podpora infrastruktury “:
název společnosti: S&T CZ s. r. o.
se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
IČO: 44846029
za cenu nejvýše přípustnou 5 127 429,00 Kč bez DPH, 6 204 189,09 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti: AutoCont CZ a.s.
se sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 47676795
za cenu nejvýše přípustnou 5 314 000,00 Kč bez DPH, 6 429 940,00 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 298/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „HW a SW podpora infrastruktury“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“
Usnesení č. 481/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené
v přílohách č. 1–2 k návrhu č. 522/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka vozidel pro ZZS
JčK“ 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 vozidel pro ZZS JčK“ pro část A:
název společnosti: Přerost a Švorc – auto, s.r.o.
se sídlem: Veleslavínská 48/39, 16200 Praha, Česká republika
IČO: 63073188
za cenu nejvýše přípustnou 3 592 152,84 Kč bez DPH, 4 346 505,00 Kč vč. DPH,
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“ pro část B:
název společnosti: Přerost a Švorc – auto, s.r.o.
se sídlem: Veleslavínská 48/39, 16200 Praha, Česká republika
IČO: 63073188
za cenu nejvýše přípustnou 681 741,34 Kč bez DPH, 824 907,00 Kč vč. DPH,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka vozidel pro ZZS JčK“ pro část C:
název společnosti: FD servis Praha, s r.o.
se sídlem: Verdiho 577/17, 14900 Praha
IČO: 25710427
za cenu nejvýše přípustnou 2 475 640,00 Kč bez DPH, 2 995 524,40 Kč vč. DPH;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvu pro všechny části s dodavateli podle části II. usnesení,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Klimatizační zařízení, varianta II.“ (Domov pro seniory
Bechyně)
Usnesení č. 482/2021/RK-16
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 - 4 k návrhu č. 536/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Klimatizační zařízení, varianta II.“ 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 „Klimatizační zařízení, varianta II.“:
název společnosti: Stangl Technik Česko spol. s r.o.
se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
IČO: 29039347
za cenu nejvýše přípustnou 3 486 833,00 Kč bez DPH, 4 009 857,00 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: MK POWER s.r.o.
se sídlem: Zámostní 1155/27, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava
IČO: 06555497
za cenu nejvýše přípustnou 3 739 729,00 Kč bez DPH, 4 300 688,00 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: ait-česko s.r.o.
se sídlem: Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice
IČO: 28077458
za cenu nejvýše přípustnou 4 387 712,00 Kč bez DPH, 5 045 869,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. et. Bc. Aleně Sakařové, ředitelce Domova pro seniory Bechyně, IČO 75011239:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
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2. vykonávat funkci stavebníka na „Klimatizační zařízení, varianta II.“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 138-009 přes potok za Vlastcem“
Usnesení č. 483/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedený v příloze č. 1 k
návrhu č. 567/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 138-009 přes potok za Vlastcem“,
konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 138-009 přes potok za Vlastcem“:
název společnosti:
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 4 366 902,35 Kč bez DPH, 5 283 951,84 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Andree Jankovcové, ředitelce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Most ev. č. 138-009 přes potok za Vlastcem“.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava hřišť sportovního areálu DDM Prachatice“ (Dům dětí a
mládeže Prachatice)
Usnesení č. 484/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 489/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava hřišť sportovního areálu DDM
Prachatice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domu dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, IČO 75044498, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele na akci
„Oprava hřišť sportovního areálu DDM Prachatice“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
2) Marcela Vitoulová, pracovnice DDM Prachatice
Bc. Jiří Machart, ředitel DDM Prachatice
3) Václava Kubíčková, pracovnice DDM Prachatice
Jana Žaludová, pracovnice DDM Prachatice
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT
Mgr. Vladimír Kuzba, OŠMT
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. Bc. Jiřímu Machartovi, řediteli Domu dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, IČO 75044498, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Rancířov - rekonstrukce křižovatky silnic II/409 a II/410“
Usnesení č. 485/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
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znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle
návrhu č. 495/RK/21 a jeho příloh č. 1 – 3;
II. schvaluje
1. 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 „Rancířov – rekonstrukce křižovatky silnic II/409 a II/410“,
2. uzavření smlouvy o společnosti mezi Jihočeským krajem a obcí Dešná ve znění přílohy č. 4 návrhu
č. 495/RK/21;
III. jmenuje
1. komisi na výběr dodavatele „Rancířov – rekonstrukce křižovatky silnic II/409 a II/410“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 4 k návrhu č. 495/RK/21 v tomto složení:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) Hynek Peřina, starosta obce Dešná
Kamil Havlík, zastupitel obce Dešná
3) MUDr. Tomáš Makula, místostarosta obce Dešná
Luboš Veselý, zastupitel obce Dešná
4) Ing. Jan Vácha, ODSH KÚ
JUDr. Andrea Tetourová, ODSH KÚ
5) Bc. Milan Veleba, ODSH KÚ
Ing. Radomír Kučera, ODSH KÚ
6) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a
předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Sil. III/15811 v úseku od křiž. se sil. III/15810 – Pohorská Ves, I.
etapa“
Usnesení č. 486/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení
komise podle návrhu č. 528/RK/21 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Sil. III/15811 v úseku od křiž. se sil. III/15810 – Pohorská Ves, I. etapa“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Sil. III/15811 v úseku od křiž. se sil. III/15810 – Pohorská Ves, I. etapa“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 528/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS Jčk, ředitel závodu ČK
Jiří Němeček, SÚS Jčk, závod ČK
3) Ing. Jan Vácha, ODSH KÚ
JUDr. Andrea Tetourová, ODSH KÚ
4) Bc. Milan Veleba, ODSH KÚ
Ing. Radomír Kučera, ODSH KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Celoživotní vzdělávání pro 4. průmyslovou revoluci“ (VOŠ, SPŠ
automobilní a technická, ČB)
Usnesení č. 487/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 532/RK/21 a jeho přílohy č. 1,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
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 „Celoživotní vzdělávání
pro 4. průmyslovou revoluci“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole automobilní a technická, České
Budějovice, Skuherského 3, IČO 00582158, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a
posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Celoživotní vzdělávání pro 4. průmyslovou revoluci“
v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
2) Bc. Jan Šindelář, ředitel VOŠ, SPŠ automobilní a technické, ČB
Ing. Hortová Marta, zástupce ředitele VOŠ, SPŠ automobilní a technické, ČB
3) Ing. Milan Tvrzický, projektant
Michal Veselský, investiční technik VOŠ, SPŠ automobilní a technické, ČB
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. Bc. Janu Šindelářovi, řediteli Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technická,
České Budějovice, Skuherského 3, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje
k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Modernizace gastronomického provozu SŠOSŘ, Bydlinského
2474, Tábor“
Usnesení č. 488/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 553/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 Modernizace gastronomického provozu SŠOSŘ, Bydlinského 2474, Tábor;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední škole obchodu, služeb a řemesel a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, IČO 750500991, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr
dodavatele Modernizace gastronomického provozu SŠOSŘ, Bydlinského 2474, Tábor pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 553/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
2) Mgr. Radek Cícha, ředitel školy
Mgr. Milan Mikolášek, zást. ředitele školy
3) Mgr. Marta Němečková, pracovnice školy
Ing. Zbyněk Nevyhoštěný, pracovník školy
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT
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Mgr. Vladimír Kuzba, OŠMT
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. Mgr. Radku Cíchovi, řediteli Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, IČO 75050099, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit
zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1.9.2021
Usnesení č. 489/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
posouzení a vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
k návrhům na změny v rejstříku škol a školských zařízení dle § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění, předložené v mimořádném termínu k 1.9.2021;
II. souhlasí
se změnami údajů v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021 dle § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění,
na základě žádostí právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, předložených
v mimořádném termínu, jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj:
1. Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203, IČO 60061880
− zvýšení kapacity domova mládeže ze stávajících 150 na 200 ubytovaných, lůžek
2. Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10, IČO 42409152
− zápis nového místa vzdělávání na adrese Bratrská ulice 179, 380 01 Dačice
− výmaz místa vzdělávání na adrese Za Lávkami 273, Dačice III, 380 01 Dačice
− oprava adresy místa vzdělávání Dolní Radíkov 45, 380 01 Český Rudolec, správný název obce Radíkov
45, 380 01 Český Rudolec
3. Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické nám. 1
− zápis nového místa vzdělávání na adrese Rudolfovská tř. 2010/1, České Budějovice 3, České Budějovice

K bodu: Žádosti o poskytnutí individuální dotace v gesci OŠMT
Usnesení č. 490/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje žadatelů:
1) Ve škole i mimo ni, z.s., 391 73 Hlavatce 2, IČO 22663029, na realizaci projektu „Aktualizace a tisk
publikace První pomoc pro školy“, v požadované výši 250 000 Kč,
2) Rugby Club České Budějovice, z.s., Senovážné nám. 248/2, 370 01 České Budějovice, IČO 03917479,
na realizaci projektu „Výstavba veřejného sportoviště v Českých Budějovicích (Suché Vrbné)“, v požadované
výši 4 000 000 Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
schválit
1) poskytnutí individuální dotace v požadované výši 250 000 Kč na realizaci projektu „Aktualizace a tisk
publikace První pomoc pro školy“ žadateli Ve škole i mimo ni, z.s., 391 73 Hlavatce 2, IČO 22663029, termín
dosažení účelu dotace 30. 11. 2021,
2) poskytnutí individuální dotace ve výši 2 000 000 Kč z požadované částky 4 000 000 Kč a její krytí
z rozpočtové rezervy kraje na realizaci projektu „Výstavba veřejného sportoviště v Českých Budějovicích
(Suché Vrbné)“ v areálu v ul. Elišky Krásnohorské, Suché Vrbné, k.ú. České Budějovice 5, žadateli Rugby
Club České Budějovice, z.s., Senovážné nám. 248/2, 370 01 České Budějovice, IČO 03917479, termín
dosažení účelu dotace 31. 12. 2022, za podmínky schválení a doložení smlouvy o poskytnutí dotace
na tento projekt z investiční výzvy č. 13/2020 Národní sportovní agentury, programu č. 162 52 Regionální
sportovní infrastruktura na období 2020 – 2024, Jihočeskému kraji, a podpory tohoto projektu ze strany
statutárního města České Budějovice minimálně ve výši 4 000 000 Kč a spolufinancování projektu
žadatelem minimálně ve výši 500 000 Kč,
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3) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle vzorové smlouvy schválené usnesením
zastupitelstva kraje č. 78/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019 s žadateli a za podmínek uvedených v odst. 1 a 2
části II. tohoto usnesení;
III. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit k projednání zastupitelstvu kraje návrh v souladu s částí
II. tohoto usnesení.
T: 20 5. 2021.

K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investi
Usnesení č. 491/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Základní uměleckou školu, Soběslav,
Školní náměstí 56, IČO 70842531, ve výši 27 000 Kč, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č.535/RK/21.

K bodu: Jmenování konkursní komise
Usnesení č. 492/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I.
jmenuje
předsedu a členy konkursní komise v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb. (dále jen konkursní vyhláška)
dle důvodové zprávy návrhu č. 539/RK/21 pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688, IČO 00510912;
II. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit radě kraje výsledné pořadí uchazečů konkursního řízení.

K bodu: Rozhodnutí jediného společníka – dokončení výběrového řízení a uzavření smlouvy – Demonstrační
projekt RegiaMobil – část 4 – letní autobusová linka Dačice – Jindřichův Hradec – Trhové Sviny – Kaplice –
Frymburk
Usnesení č. 493/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, v souladu s ustanovením
§ 59 ods. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto rozhodnutí:
I.
rozhoduje
v souladu s čl. 11 odst. 2 Zakladatelské listiny společnosti JIKORD s.r.o. o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu Demonstrační projekt RegiaMobil – část 4 – letní autobusová linka Dačice – Jindřichův Hradec –
Trhové Sviny – Kaplice – Frymburk společnosti ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., U Nádraží 694, Jindřichův
Hradec II 377 14, IČO 600 711 09, tak jak je uvedeno v protokolu o otevírání, posouzení a hodnocení
nabídek této veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 1 návrhu č. 510/RK/21;
II. ukládá
Ing. Josefu Michálkovi, jednateli společnosti JIKORD s.r.o., učinit příslušné kroky související s dokončením
výběrového řízení a uzavřít smlouvu s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky Demonstrační projekt
RegiaMobil – část 4 – letní autobusová linka Dačice – Jindřichův Hradec – Trhové Sviny – Kaplice –
Frymburk společností ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., U Nádraží 694, Jindřichův Hradec II 377 14, IČO 600
711 09.
T: 4. 6. 2021

K bodu: Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2020 II.
Usnesení č. 494/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vyúčtování kompenzací dopravci v závazku veřejné služby Jihočeského kraje:
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1. ve veřejné linkové dopravě za rok 2020 uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 557/RK/21 dopravci Dopravní
podnik města České Budějovice, a.s., IČO 25166115,
2. ve veřejné osobní drážní dopravě za rok 2020 uvedené v příloze č. 2 návrhu č. 557/RK/21 dopravci
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s., IČO 25166115;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrhy uvedené v části I. tohoto usnesení
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 5. 2021

K bodu: Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje
veřejnou linkovou dopravou
Usnesení č. 495/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Dodatek č. 31 Smlouvy č. 010/09/48/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen Smlouva) s dopravcem ČSAD STTRANS
a.s., IČO 25198688, uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 452/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje dodatek
smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve znění podle části
I. tohoto usnesení.
T: 20. 5. 2021

K bodu: Prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení č. 496/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků (žulových kostek) u Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje v celkovém objemu do 700 tun městu Vimperk za cenu 1 000 Kč bez DPH za 1 tunu;
II. ukládá
Ing. Andree Jankovcové, ředitelce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit realizaci prodeje
nadbytečných zásob kamenných výrobků (žulových kostek) u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za
podmínek stanovených v části I. usnesení.

K bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - ukončení záměru
Usnesení č. 497/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. darování
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2296/2 o výměře 28 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 325 pro obec a k. ú. Chlumec Obci Chlumec, IČO 665673, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Chlumec
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 567/29 o výměře 102 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 117 pro obec a k. ú. Vidov Obci Vidov, IČO 581917, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Vidov a za podmínky,
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že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1745/21 o výměře 205 m2, ostatní plocha, jiná plocha
a č. 1745/22 o výměře 52 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 642
pro obec a k. ú. Hluboká nad Vltavou Městu Hluboká nad Vltavou, IČO 244899, kdy poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Hluboká nad Vltavou
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2719/8 o výměře 61 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 2719/9
o výměře 17 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 7107 – 3/2021
ze dne 14. 1. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2719/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 496 pro obec a k. ú. Písek Městu Písek, IČO 249998, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradilo Město Písek v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Písek a za podmínky, že obdarovaná strana
se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
2. vzájemné darování
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1114/12 o výměře 205 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 51 pro obec Bošice a k. ú. Budilov, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1160/8 o výměře 145 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 51 pro obec
a k. ú. Bošice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1149/1 o výměře 1029 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1156/1 o výměře 1939 m2, ostatní plocha, silnice,
č. 1156/3 o výměře 844 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1156/6 o výměře 1166 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 1156/9 o výměře 618 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1156/34
o výměře 45 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Bošice,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 571/1 o výměře 1262 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 572/1 o výměře 3308 m2, ostatní plocha, silnice, č. 572/30 o výměře 1142 m2, ostatní plocha, silnice,
č. 572/32 o výměře 211 m2, ostatní plocha, silnice, č. 572/33 o výměře 428 m2, ostatní plocha, silnice,
č. 572/34 o výměře 153 m2, ostatní plocha, silnice, č. 572/35 o výměře 932 m2, ostatní plocha, silnice,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Bošice a k. ú. Hradčany u Čkyně a ideální 1/2 pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 572/57 o výměře 126 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 168 pro obec Bošice a k. ú. Hradčany u Čkyně v dosavadním vlastnictví Obce Bošice,
IČO 250350, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2150/5 o výměře 246 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 105 pro obec Český Krumlov a k. ú. Přídolí a dílů „b + c“ o výměře 39 m2,
oddělených na základě geometrického plánu č. 458 – 169/2019 ze dne 10. 12. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2150/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 105 pro obec Český
Krumlov a k. ú. Přídolí v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „i“ o výměře 135 m2, oddělený
na základě geometrického plánu č. 458 –169/2019 ze dne 10. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2163, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001
pro obec Český Krumlov a k. ú. Přídolí, díl „f“ o výměře 5 m2, oddělený na základě geometrického plánu
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č. 458 – 169/2019 ze dne 10. 12. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2164, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Český Krumlov a k. ú. Přídolí a díl „e“
o výměře 2 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 458 – 169/2019 ze dne 10. 12. 2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2166, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Český Krumlov a k. ú. Přídolí v dosavadním vlastnictví Městyse Přídolí,
IČO 246093, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Městys Přídolí v rámci své investiční
akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
c)
dílu „b1“ o výměře 34 m2, dílu „i1“ o výměře 58 m2, dílu „k1“ o výměře 30 m2, dílu „f1“ o výměře 48 m2,
dílu „y“ o výměře 7 m2, dílu „o“ o výměře 6 m2, dílu „r“ o výměře 14 m2, dílu „s“ o výměře 14 m2, dílu „t“
o výměře 15 m2, dílu „c1“ o výměře 210 m2, dílu „n“ o výměře 8 m2 a pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1611/14 o výměře 80 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě
geometrického plánu č. 3299 – 587/2019 ze dne 30. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1611/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 722 pro obec a k. ú. Milevsko, dílu „c2“
o výměře 0,45 m2, dílu „e2“ o výměře 4 m2, dílu „y1“ o výměře 14 m2, dílu „u1“ o výměře 30 m2, dílu „f2“
o výměře 58 m2, dílu „z1“ o výměře 215 m2, dílu „r1“ o výměře 18 m2, dílu „n1“ o výměře 10 m2, dílu „p1“
o výměře 11 m2, dílu „j2“ o výměře 14 m2 a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2054/8 o výměře
60 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 3299 – 587/2019
ze dne 30. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2054/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 722 pro obec a k. ú. Milevsko v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „x“
o výměře 8 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 3299 – 587/2019 ze dne 30. 4. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 574/29, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Milevsko a díl „h1“ o výměře 19 m 2, oddělený na základě geometrického
plánu č. 3299 – 587/2019 ze dne 30. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1611/7, ostatní
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Milevsko v dosavadním
vlastnictví Města Milevsko, IČO 249831, na základě kupní a darovací smlouvy uvedené v příloze č. 1 návrhu
č. 512/RK/21, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město Milevsko v rámci své
investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
obě smluvní strany solidárně,
3. bezúplatný převod
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2647/13 o výměře 5 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 Horní Stropnice a k. ú. Svébohy, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2633/13 o výměře 411 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000
pro obec a k. ú. Vimperk z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví Jihočeského kraje,
4. předání k hospodaření
předmětu bezúplatného převodu uvedeného v části I. 3. usnesení k vlastnímu hospodářskému využití
ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst.
2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370
10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde ke změně přílohy č. 2
zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých
Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, která se tak
doplní o nemovitosti uvedené v části I. 3. usnesení jako předmět bezúplatného převodu,
5. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1. a 2. usnesení jako předmět darování
a vzájemného darování v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí
osobou ve smyslu této části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy
a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, z níž budou ke stejnému dni vyňaty nemovitosti
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uvedené v části I. 1. a 2. usnesení jako předmět darování a vzájemného darování v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Převzetí stavebních objektů v rámci staveb a přijetí daru pozemku v k. ú. Kaplice
Usnesení č. 498/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
převzetí
a)
stavebního objektu SO 02 – Rozšíření komunikace III/15716 včetně všech součástí a příslušenství,
vybudovaného v rámci stavby „Úprava připojení areálu ENGEL Kaplice na komunikace“ na základě dohody
o převzetí stavby od obchodní firmy Engel strojírenská spol. s r. o., se sídlem Českobudějovická 314,
382 41 Kaplice, IČO 62497219,
b)
stavebních objektů SO 120 – Silnice III/1439 a SO 182 – Dopravně inženýrské opatření na silnicích nižších
tříd, včetně všech součástí a příslušenství a včetně zastavěných pozemků, vybudovaných v rámci stavby
„I/39 Přísečná,“ na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby od Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 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,
c)
stavby rozšíření silnice III/12253 včetně všech součástí a příslušenství a včetně zastavěných pozemků,
vybudované v rámci stavby „Záboří – chodník podél silnice III/12253“ na základě smlouvy o budoucí dohodě
o převzetí stavby od Obce Záboří, IČO 245691,
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit přijetí daru pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1945/37 o výměře 22 m2,
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3286 pro obec a k. ú. Kaplice od obchodní firmy
Engel strojírenská spol. s r. o., se sídlem Českobudějovická 314, 382 41 Kaplice, IČO 62497219,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj;
III. ukládá
1. Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části II. usnesení
k projednání zastupitelstvu kraje,
2. JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit uzavření příslušných smluv dle
části I. usnesení.

K bodu: Záměr prodeje části pozemku v k. ú. Písek společnosti BROTEX Z & J s.r.o.
Usnesení č. 499/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr prodeje části pozemku poz. parcely KN p. č. 2660/3 v k. ú. Písek, s nímž hospodaří Střední
zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200, IČO 60869054, o předpokládané výměře cca 574 m2, která
bude upřesněna na základě geometrického plánu, společnosti BROTEX Z & J s.r.o., se sídlem Stanislava
Maliny 457, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, IČO 26034557, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou
znaleckým posudkem + náklady spojené s prodejem,
2. uložit
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr prodeje dle části I. 1. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné
lhůty,
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b) po obdržení geometrického plánu zajistit vypracování znaleckého posudku na ocenění této nemovitosti
c) po splnění části I. 2. a) a b) tohoto usnesení předložit návrh na prodej k projednání orgánům kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh záměru prodeje k projednání zastupitelstvu
kraje.

K bodu: Výpůjčka movitého majetku pořízeného z projektu I-CULT Jihočeskému muzeu v Českých
Budějovicích
Usnesení č. 500/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
výpůjčku movitého majetku – 20 kusů tabletů Samsung Galaxy SM, 20 kusů pouzder Tacitcal Book
a 20 kusů ochranných fólií Anti-Bacteria a uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku s Jihočeským
muzeem v Českých Budějovicích, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice, IČO 00073539 dle přílohy návrhu
č. 497/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů
vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Výpůjčka leteckého exponátu MiG-23
Usnesení č. 501/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. uzavření smlouvy o výpůjčce sbírkového předmětu č. 20/2021 ve věci výpůjčky sbírkového předmětu stíhacího letounu MiG-23 mezi ČR – Ministerstvem obrany a Jihočeským krajem dle přílohy č. 1 návrhu
č. 547/RK/21,
2. uzavření dodatku č. 2 k dohodě o umístění věci a o spolupráci ve věci výpůjčky stíhacího letounu MiG-23
mezi Jihočeským krajem a Jihočeským letištěm České Budějovice a.s. dle přílohy č. 2 návrhu č. 547/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů
vedoucích k realizaci části I. usnesení.

K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Podruhlí
Usnesení č. 502/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Podruhlí, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 190 podle přílohy č. 1 návrhu č. 501/RK/21 s překročením
limitu ceny o +18,2 % a výměry +19,7 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů
vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 výběr projektů
Usnesení č. 503/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání Krajské výběrové komise Programu obnovy venkova Jihočeského kraje o hodnocení
žádostí o dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 dle přílohy č. 1 návrhu
č. 538/RK/21;
II. doporučuje
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zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce
2021 v celkové výši 100 000 000 Kč dle příloh návrhu č. 538/RK/21 a uzavření příslušných veřejnoprávních
smluv;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh části II. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 5. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1.
výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 504/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 2 návrhu č.
394/RK/21;
II. doporučuje
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021, dle příloh návrhu č. 394/RK/21, v celkové výši 1 819 138 Kč
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu k projednání.
T: 20. 5. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2021 - výběr
projektů
Usnesení č. 505/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 395/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
cestovního ruchu, 1. výzva pro rok 2021, dle příloh návrhu č. 395/RK/21 v celkové výši 6 976 893 Kč
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu k projednání.
T: 20. 5. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora vzdělávání lékařů, 1. výzva pro rok 2021 - výběr
projektů
Usnesení č. 506/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora vzdělávání lékařů, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 467/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
vzdělávání lékařů, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 500 000 Kč dle příloh návrhu
č. 467/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20.5.2021
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K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok
2021 - výběr projektů
Usnesení č. 507/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č.468/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
činnosti sportovních svazů a ČUS, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 5 000 000 Kč dle příloh návrhu
č. 468/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20.5.2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva
pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 508/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 511/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav
a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 28 925 892 Kč dle příloh návrhu
č. 511/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 5. 201

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního
sportu, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 509/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1
návrhu č. 530/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši
50 000 000 Kč dle příloh návrhu č. 530/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 5. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy malých vodních nádrží, 1. výzva
pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 510/2021/RK-16
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 výstavby a obnovy malých vodních nádrží, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu
č. 549/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
výstavby a obnovy malých vodních nádrží, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 4 065 405 Kč dle příloh
návrhu č. 549/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: 20. 5. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 511/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021,
dle přílohy č. 1 návrhu č. 531/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Neinvestiční
dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021, v celkové
výši 6 730 000 Kč dle příloh návrhu č. 531/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 5. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva
pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 512/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č.
546/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj
hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 6 000 000 Kč dle
příloh návrhu č. 546/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 5. 2021

K bodu: Plán činnosti Kulturní komise Rady Jihočeského kraje pro rok 2021
Usnesení č. 513/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
plán činnosti Kulturní komise Rady Jihočeského kraje pro rok 2021.

K bodu: Rozpočtové změny 11/21
Usnesení č. 514/2021/RK-16
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Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
schválení rozpočtového opatření č. 5/H hejtmanem kraje;
II. schvaluje
rozpočtová opatření č. 135/R – 146/R;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 135/R – 146/R.

K bodu: Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 20. 5. 2021
Usnesení č. 515/2021/RK-16
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 20. 5. 2021 v upraveném znění.

MUDr. Martin Kuba
Hejtman Jihočeského kraje

…………………………………
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