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 ze 17. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 13. 5. 2021
Program:
1. Prodloužení provozu očkovacích center Jihočeského kraje
Usnesení 516/2021/RK-17
2. Změna č. 1 plánu reprodukce majetku a odpisového plánu na rok 2021 Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje
Usnesení 517/2021/RK-17
3. Odvod finančních prostředků z fondu investic ZZS JčK do rozpočtu zřizovatele
Usnesení 518/2021/RK-17
4. Personální záležitosti JCCR p.o. - Rezignace ředitele
Usnesení 519/2021/RK-17
5. Návrh zástupce Jihočeského kraje v Radě Národního parku Šumava
Usnesení 520/2021/RK-17
6. Návrh na zrušení usnesení č. 176/2020/ZK-28 ze dne 25.6.2020 a schválení realizace skutečného
provedení projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské
rybníky na rybnících Domin a Bažina“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje.
Usnesení 521/2021/RK-17
7. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - zrušení části usnesení č. 559/2020/RK-98
Usnesení 522/2021/RK-17
8. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 523/2021/RK-17
9. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 524/2021/RK-17
10. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám“
Usnesení 525/2021/RK-17
11. Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/5037/2020
Usnesení 526/2021/RK-17
12. Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/6136/2020
Usnesení 527/2021/RK-17
13. Odvod za porušení rozpočtové kázně u příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem
v oblasti kultury
Usnesení 528/2021/RK-17
14. Žádosti o individuální dotaci z rozpočtových prostředků JčK
Usnesení 529/2021/RK-17
15. Jmenování ředitele příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální oblasti
Usnesení 530/2021/RK-17
16. Změna Plánu pořízení investic a oprav na rok 2021 Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec
Usnesení 531/2021/RK-17
17. Podání žádostí o dotaci MPSV ČR program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny
sociálních služeb
Usnesení 532/2021/RK-17
18. Smlouva o provedení omezení na síti Správy železnic - akce „Jižní tangenta České Budějovice“
Usnesení 533/2021/RK-17
19. Zrušení usnesení č. 335/2019/ZK-24 ve věci realizace projektu „Přeložka II/128 Číměř“ a nové schválení
jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 534/2021/RK-17
20. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Expoziční a architektonické osvětlení včetně dopravy
a instalace pro hrad Strakonice“ (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení 535/2021/RK-17
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21. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nákup notebooků – 100 ks“
Usnesení 536/2021/RK-17
22. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12 B-2“
Usnesení 537/2021/RK-17
23. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12 B-3“
Usnesení 538/2021/RK-17
24. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Propustek na silnici II/10552 Křižanov“
Přerušeno
25. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1399-1 za obcí Třebohostice“
Přerušeno
26. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 13510-6 za obcí Rybova Lhota“
Přerušeno
27. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 105-040 před Bilinou“
Přerušeno
28. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 144-013 v Újezdci“
Přerušeno
29. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 164-002 před obcí Hospříz“
Přerušeno
30. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1359-3 přes Lužnici a most ev. č. 1359-4 přes
náhon v Plané nad Lužnicí“
Usnesení 539/2021/RK-17
31. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce průtahu silnice III/13529 Přehořov“
Usnesení 540/2021/RK-17
32. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce opěrné zdi II/145 ve Zdíkovci“
Usnesení 541/2021/RK-17
33. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“
Usnesení 542/2021/RK-17
34. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Průtah silnice II/164 Kunžak“
Usnesení 543/2021/RK-17
35. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výstavba haly na sůl na středisku Vyšší Brod“
Usnesení 544/2021/RK-17
36. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“
Usnesení 545/2021/RK-17
37. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka CNC pětiosého dřevoobráběcího centra pro VOŠ
a SPŠ Volyně“
Usnesení 546/2021/RK-17
38. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 5 ks dálkově ovládaných svahových sekaček“
Usnesení 547/2021/RK-17
39. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021“
Usnesení 548/2021/RK-17
40. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava šaten“ (Střední odborné učiliště zemědělské a služeb,
Dačice, nám. Republiky 86)
Usnesení 549/2021/RK-17
41. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Obnova zálohování“
Usnesení 550/2021/RK-17
42. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Modernizace šaten Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice“
Usnesení 551/2021/RK-17
43. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK (IROP)“
Usnesení 552/2021/RK-17
44. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Demolice a výstavba týdenního a denního stacionáře na Pražské tř.
88, České Budějovice“
Usnesení 553/2021/RK-17
45. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce elektrických rozvodů NN, STA, PC a přivolávacího
systému - 1. etapa“ (SOŠ Blatná, V Jezárkách 745)
Usnesení 554/2021/RK-17
46. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, WC a elektroinstalace
Táboritská 1064“ (OA, SOŠ a SOU Třeboň)
Usnesení 555/2021/RK-17
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47. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace v 2. a 3. NP“ (Gymnázium Vítězslava
Nováka Jindřichův Hradec)
Usnesení 556/2021/RK-17
48. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Rekonstrukce dvora, Lapol a zřízení výfuků pro dieselagregát“
(Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie)
Usnesení 557/2021/RK-17
49. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálních zařízení ve 3. NP a ve 2. NP - budova č. p.
115“ (DD, ZŠ a ŠJ, Sídliště Míru 40, 382 26 Horní Planá)
Usnesení 558/2021/RK-17
50. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Realizace individuálních protihlukových opatření – Třeboň,
Prachatice“
Usnesení 559/2021/RK-17
51. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev.č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi“
Usnesení 560/2021/RK-17
52. Vyřazení a prodej movitého majetku
Usnesení 561/2021/RK-17
53. Nabytí peněžního daru
Usnesení 562/2021/RK-17
54. Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele
Usnesení 563/2021/RK-17
55. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Vodice u Lhenic a v části k. ú. Hrbov u Lhenic
Usnesení 564/2021/RK-17
56. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Popovice u Dolního Bukovska
Usnesení 565/2021/RK-17
57. Udělení souhlasu vlastníka se stavebním záměrem a koupě pozemku v k. ú. Dačice od společnosti THK
RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.
Usnesení 566/2021/RK-17
58. Výpůjčka movitého majetku - dodatek č. 1
Usnesení 567/2021/RK-17
59. Zpráva o pojištění Jihočeského kraje za rok 2020
Usnesení 568/2021/RK-17
60. Krajský investiční fond, 1. kolo v roce 2021 – výběr projektů
Usnesení 569/2021/RK-17
61. Rozpočtové změny 12/21
Usnesení 570/2021/RK-17

*****
K bodu: Prodloužení provozu očkovacích center Jihočeského kraje
Usnesení č. 516/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. prodloužení provozu očkovacích center Jihočeského kraje po 30. červnu 2021,
2. ukončení Podnájemní smlouvy SN/KHEJ/006/21 dohodou obou smluvních stran schválené usnesením
č. 126/2021/RK-9,
3. přesun očkovacího centra ze Zimního stadionu Tábor do Sportovní haly Kvapilova Tábor;
II. schvaluje
1. uzavření dodatků k prodloužení pronájmu prostor očkovacích center Jihočeského kraje
1.1. dodatek č.1 k Nájemní smlouvě SN/KHEJ/003/21 k prodloužení pronájmu prostor na provoz
očkovacího centra v Českých Budějovicích, v areálu Výstaviště České Budějovice, pavilon T1,
Husova 523/30, 370 05 České Budějovice,
1.2. dodatek č.1 k Nájemní smlouvě SN/KHEJ/004/21 k prodloužení pronájmu prostor na provoz
očkovacího centra v Jindřichově Hradci, v objektu Vysoké školy ekonomické, fakulty managementu,
Jarošovská 1117/II, 370 01 Jindřichův Hradec,
1.3. dodatek č.1 ke Smlouvě o podnájmu SN/KHEJ/007/21 k prodloužení pronájmu prostor na provoz
očkovacího centra v Českém Krumlově v objektu sportovní haly města Český Krumlov, Chvalšinská
č.p. 111, Latrán, 381 01 Český Krumlov,
1.4. dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce SN/KHEJ/008/21 k prodloužení pronájmu prostor na provoz
očkovacího centra ve Strakonicích, v tělocvičně STARZ na adrese Lidická 193, 386 01 Strakonice,
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1.5. dodatek č.1 k Podnájemní smlouvě SN/KHEJ/005/21 k prodloužení pronájmu prostor na provoz
očkovacího centra v Prachaticích, v objektu hotelu Park na adrese U Stadionu 383, 383 01
Prachatice;
2. uzavření Dohody o ukončení Podnájemní smlouvy SN/KHEJ/006/21,
3. uzavření Podnájemní smlouvy k provozování Očkovacího centra v Táboře, Sportovní haly v Táboře na
adrese Kvapilova 2419, 390 03 Tábor s nájemcem Sportovní haly, společností Tělovýchovná zařízení
města Tábora s.r.o., se sídlem Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČO 25171127, DIČ CZ25171127,
4. realizaci přesunu očkovacího centra v Táboře ze Zimního stadionu Tábor na adrese Václava Soumara
2300, 390 03 Tábor do Sportovní haly Kvapilova 2419, 390 03 Tábor společností Výstaviště České
Budějovice, a.s., Husova 523/30, 370 05 České Budějovice, IČO 60827475, DIČ CZ60827475;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi - pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit dle části II usnesení:
1. uzavření dodatků k prodloužení pronájmu očkovacích center Jihočeského kraje
2. uzavření Dohody o ukončení Podnájemní smlouvy SN/KHEJ/006/21
3. uzavření Podnájemní smlouvy k provozování Očkovacího centra v Táboře ve Sportovní hale Kvapilova
4. realizaci přesunu očkovacího centra ze objektu Zimního stadionu Tábor do Sportovní haly Kvapilova
v termínu do 19. 5. 2021.
K bodu: Změna č. 1 plánu reprodukce majetku a odpisového plánu na rok 2021 Zdravotnické záchranné
služby Jihočeského kraje
Usnesení č. 517/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změnu č. 1 plánu reprodukce majetku na rok 2021 Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje,
IČO 48199931, dle přílohy č. 1 návrhu č. 615/RK/21,
2. změnu č. 1 odpisového plánu na rok 2021 Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje,
IČO 48199931, dle přílohy č. 3 návrhu č. 615/RK/21.

K bodu: Odvod finančních prostředků z fondu investic ZZS JčK do rozpočtu zřizovatele
Usnesení č. 518/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
ukládá
odvod finančních prostředků z fondu investic do rozpočtu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě
Jihočeského kraje, B. Němcové 1931/6, 37001 České Budějovice, IČO 48199931, ve výši 331 500,00 Kč
v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 633/RK/21.

K bodu: Personální záležitosti JCCR p.o. - Rezignace ředitele
Usnesení č. 519/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
rezignaci Ing. Jaromíra Poláška na funkci ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu, příspěvkové
organizace zřizované Jihočeským krajem, IČO 72053127, ke dni 30. 6. 2021, uvedenou v příloze
mat. 562/RK/21;
II. schvaluje
vypsání výběrového řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem
Jihočeská centrála cestovního ruchu;
III. jmenuje
a) členy výběrové komise pro obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Jihočeská centrála
cestovního ruchu
MUDr. Martina Kubu, hejtmana kraje,
Mgr. Františka Talíře, 1. náměstka hejtmana,
Pavla Hrocha, náměstka hejtmana,
Mgr. Bc. Antonína Kráka, náměstka hejtmana,
Mgr. Petra Soukupa, vedoucího odboru kancelář hejtmana,
Mgr. Jiřího Gruntoráda, vedoucího oddělení marketingu a cestovního ruchu,
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Ing. Jaromíra Poláška, ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu,
Ing. Markétu Chromou, referentku oddělení marketingu a cestovního ruchu – tajemník (bez práva
hlasovat),
b) náhradníky členů výběrové komise pro obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Jihočeská
centrála cestovního ruchu
Ing. Tomáše Hajduška, náměstka hejtmana,
Mgr. Pavla Klímu, náměstka hejtmana,
Ing. Olgu Bastlovou, členku rady kraje,
Ing. Štěpána Pavlíka, člena zastupitelstva kraje,
Ing. Kateřinu Pospíšilovou, vedoucí oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce,
Magdalénu Jiříkovou, referentku oddělení marketingu a cestovního ruchu,
Ing. Kláru Kaštylovou, Jihočeská centrála cestovního ruchu,
Bc. Kamilu Křížovou, organizační a administrativní pracovnici úseku vedoucího odboru kancelář hejtmana
– tajemník (bez práva hlasovat);
IV. pověřuje
Ing. Kláru Kaštylovou, vedoucí domácího cestovního ruchu JCCR, vedením příspěvkové organizace
Jihočeská centrála cestovního ruchu zřízené Jihočeským krajem, v případě, že nebude k termínu do
30. 6. 2021 vybrán nový ředitel/ka až do dne předcházejícího dni jmenování nového ředitele/ky této
příspěvkové organizace;
V. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit prostřednictvím úřadu vypsání
a průběh výběrového řízení pro obsazení místa ředitele/ky příspěvkové organizace Jihočeská centrála
cestovního ruchu.

K bodu: Návrh zástupce Jihočeského kraje v Radě Národního parku Šumava
Usnesení č. 520/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I.
deleguje
jako zástupce Jihočeského kraje v Radě Národního parku Šumava Mgr. Františka Talíře, 1. náměstka
hejtmana Jihočeského kraje;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit úkony nezbytné k realizaci
bodu I. tohoto usnesení.
T: 30. 5. 2021

K bodu: Návrh na zrušení usnesení č. 176/2020/ZK-28 ze dne 25.6.2020 a schválení realizace skutečného
provedení projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské
rybníky na rybnících Domin a Bažina“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje.
Usnesení č. 521/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské
rybníky na rybnících Domin a Bažina“ v rámci zajišťování zákonné péče o zvláště chráněná území;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 176/2020/ZK-28 ze dne 25.6.2020
2. schválit
a) realizaci a financování projektu Jihočeského kraje „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany
v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ v rámci Operačního programu
životní prostředí, prioritní osa 4., specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně
významných chráněných území (dále jen OPŽP) s celkovými výdaji ve výši 115 672 605,- Kč vč. DPH,
z toho způsobilými výdaji ve výši 109 172 031,- Kč vč. DPH,
b) předfinancování způsobilých výdajů projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany
v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ Jihočeským krajem maximálně do
výše 109 172 031,- Kč vč. DPH, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu č. 635/RK/21,
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c)

financování nezpůsobilých výdajů projektu „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany
v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ Jihočeským krajem maximálně do
výše 6 500 574,- Kč vč. DPH s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu č. 635/RK/21;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 05. 2021

K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - zrušení části usnesení č. 559/2020/RK-98
Usnesení č. 522/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
část usnesení č. 559/2020/RK-98 ze dne 4. 6. 2020, bod I., část 2., příloha č. 1, řádek č. 50 ve věci
poskytnutí dotace Radku Bláhovi, 373 71 Adamov, v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, s financováním
z projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám;
II. schvaluje
poskytnutí dotace v maximální výši 120 000,- Kč Radku Bláhovi, 373 71 Adamov, v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, s financováním z projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová
zelená úsporám, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného usnesením
rady kraje č. 559/2020/RK-98;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 29. 12. 2023

K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení č. 523/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Anny Štahlovské, žádost Josefa Kulvajta a žádost Jaroslava Hojdara 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 II.“,
1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 498/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 II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6760/2018, uzavřené dne 19. 6. 2018 s Annou
Štahlovskou, 373 61 Hrdějovice, nyní bytem 415 01 Teplice, kterým se mění příjemce dotace v preambuli
smlouvy z Anny Štahlovské, 373 61 Hrdějovice, nyní bytem 415 01 Teplice na Karla Noska, 370 05 České
Budějovice, a to z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě kupní smlouvy, dle přílohy č.
2 k návrhu č. 498/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 II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4616/2018, uzavřené dne 22. 3. 2018 s Josefem
Kulvajtem, 391 36 Sudoměřice u Tábora, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Josefa
Kulvajta, 391 36 Sudoměřice u Tábora na Michala Kulvajta, 391 36 Sudoměřice u Tábora z důvodu změny
vlastnictví předmětné nemovitosti na základě darovací smlouvy, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 498/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 II.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5245/2018, uzavřené dne 3. 5. 2018 s Jaroslavem
Hojdarem, 391 36 Sudoměřice u Tábora, nyní bytem 391 43 Mladá Vožice, kterým se mění příjemce dotace
v preambuli smlouvy z Jaroslava Hojdara, původně bytem 391 36 Sudoměřice u Tábora, nyní bytem 391 43
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Mladá Vožice, na Robina Matouše, 391 36 Sudoměřice u Tábora z důvodu změny vlastnictví předmětné
nemovitosti na základě kupní smlouvy, dle přílohy č. 4 k návrhu č. 498/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 6. 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. 524/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Jana Pohana a žádost Ladislava Vacky 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. 548/RK/21,
2. žádost Zdeňky Peckové 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. 548/RK/21,
3. žádost Jiřiny Chvalové 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. 548/RK/21;
II. schvaluje
1. Janu Pohanovi, 257 86 Miličín, 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 31. 12. 2021,
2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5125/2020 ze dne 21. 4. 2020 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/5125/2020/D č. 1 ze dne 20. 10. 2020 dle přílohy č. 2 k návrhu č. 548/RK/21, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021,
3. Ladislavu Vackovi, 390 03 Tábor, 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 31. 12. 2021,
4. 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/5398/2020 ze dne 7. 5. 2020 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/5398/2020/D č. 1 ze dne 23. 10. 2020 dle přílohy č. 3 k návrhu č. 548/RK/21, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021,
5. Zdeňce Peckové, 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 kondenzačního kotle na zemní plyn na tepelné čerpadlo se zachováním dotace v maximální výši
95 000,- Kč,
6. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4284/2020 ze dne 17. 2. 2020 ve znění dodatku
č. 2 SDO/OEZI/4284/2020/D č. 2 ze dne 22. 1. 2021 dle přílohy č. 4 k návrhu č. 548/RK/21, kterým se mění
nový zdroj tepla z kondenzačního kotle na zemní plyn na tepelné čerpadlo se zachováním dotace
v maximální výši 95 000,- Kč,
7. 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/6611/2020 uzavřené dne 4. 6. 2020 s Jiřinou
Chvalovou, 391 31 Dražice, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Jiřiny Chvalové, 391 31
Dražice na Jiřího Chvala, 391 31 Dražice z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě
ukončeného dědického řízení, dle přílohy č. 5 k návrhu č. 548/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 6. 2021
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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. 525/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. žádost Lenky Filipové 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. 486/RK/21,
2. žádost Aleny Švikovské a žádost Rudolfa Kalkuse o změnu zdroje tepla v uzavřené smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená
úsporám“, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 486/RK/21,
3. žádost Milady Neuvirtové, žádost Zdeňka Petráně a žádost Petra Fišera 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. 486/RK/21,
4. žádost Ludmily Blažkové a žádost Miloslavy Jurčíkové 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. 486/RK/21;
II. schvaluje
1. Lence Filipové, 382 73 Vyšší Brod, 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/7301/2020 ze dne
4. 8. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021, dle přílohy č. 2
k návrhu č. 486/RK/21,
3. Aleně Švikovské, 380 01 Dačice, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci projektu „Kotlíkové dotace
v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání na
kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání, se zachováním dotace v maximální výši
100 000,- Kč,
4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/6692/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým se mění nový zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání na
kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání se zachováním dotace v maximální výši
100 000,- Kč, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 486/RK/21,
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/6866/2020 uzavřené
dne 17. 9. 2020 s Miladou Neuvirtovou, 380 01 Dačice, kterým se mění bankovní spojení příjemce dotace
v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 4 k návrhu č. 486/RK/21,
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/6902/2020, uzavřené
dne 17. 9. 2020 s Pavlem Blažkem, 373 63 Vitín, kterým se mění příjemce dotace z Pavla Blažka, 373 63
Vitín na Ludmilu Blažkovou, 373 63 Vitín z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě
ukončeného dědického řízení vzhledem k úmrtí Pavla Blažka, dle přílohy č. 5 k návrhu č. 486/RK/21,
7. Rudolfu Kalkusovi, 378 02 Stráž nad Nežárkou, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa –
ruční přikládání na tepelné čerpadlo se zachováním dotace v maximální výši 100 000,- Kč,
8. 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/6957/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým se mění nový zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání na
tepelné čerpadlo se zachováním dotace v maximální výši 100 000,- Kč, dle přílohy č. 6 k návrhu
č. 486/RK/21,
9. 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/7443/2020, uzavřené
dne 17. 9. 2020 s Miloslavou Jurčíkovou, 382 18 Rožmberk nad Vltavou, kterým se mění příjemce dotace
z Miloslavy Jurčíkové, 382 18 Rožmberk nad Vltavou na Martina Švarce, 382 18 Rožmberk nad Vltavou
z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě darovací smlouvy, dle přílohy č. 7 k návrhu č.
486/RK/21,
10. 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/6812/2020 uzavřené
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dne 2. 9. 2020 se Zdeňkem Petráněm, 392 01 Soběslav, kterým se mění bankovní spojení příjemce dotace
v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 8 k návrhu č. 486/RK/21,
11. 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/6804/2020 uzavřené
dne 17. 9. 2020 s Petrem Fišerem, 373 02 Všemyslice, kterým se mění bankovní spojení příjemce dotace
v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 9 k návrhu č. 486/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 6. 2021

K bodu: Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/5037/2020
Usnesení č. 526/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I.
neschvaluje
Zdeňku Holoubkovi, 386 01 Střelské Hoštice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla do 30. 6.
2021 v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva,
č. smlouvy SDO/OEZI/5037/2020 ze dne 4. 6. 2020;
II. schvaluje
výpověď smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy
SDO/OEZI/5037/2020, uzavřené dne 4. 6. 2020 se Zdeňkem Holoubkem, 386 01 Střelské Hoštice dle
přílohy č. 1 k návrhu č. 506/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 6. 2021

K bodu: Výpověď smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/6136/2020
Usnesení č. 527/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
výpověď smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy
SDO/OEZI/6136/2020, uzavřené dne 15. 6. 2020 s Pavlem Drbalem, 588 56 Telč, dle přílohy č. 1 k návrhu
č. 561/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 6. 2021

K bodu: Odvod za porušení rozpočtové kázně u příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v
oblasti kultury
Usnesení č. 528/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. provedení kontroly OIAK a přijetí žádosti Muzea Jindřichohradecka o prominutí odvodu,
2. provedení kontroly OIAK a přijetí žádosti Hvězdárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti
o prominutí odvodu;
II. ukládá
1. Muzeu Jindřichohradecka (IČ 00070971) provést do rozpočtu Jihočeského kraje odvod za porušení
rozpočtové kázně podle § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění ve výši neoprávněně použitých finančních prostředků, tj. 3 342,00 Kč, podle § 28
odst. 10 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 566/RK/21,
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2. Hvězdárně a planetáriu České Budějovice s pobočkou na Kleti (IČ 00070327) provést do rozpočtu
Jihočeského kraje odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění ve výši neoprávněně použitých finančních
prostředků, tj. 130,88 Kč, podle § 28 odst. 10 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 566/RK/21;
III. schvaluje
1. Muzeu Jindřichohradecka (IČ 00070971) prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně ve
výši 3 342,00 Kč z důvodu zamezení tvrdosti v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění v souladu s důvodovou zprávou návrhu
566/RK/21.
2. Hvězdárně a planetáriu České Budějovice s pobočkou na Kleti (IČ 00070327) prominutí uloženého
odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 130,88 Kč z důvodu zamezení tvrdosti v souladu s § 28 odst.
12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění v souladu
s důvodovou zprávou návrhu 566/RK/21.

K bodu: Žádosti o individuální dotaci z rozpočtových prostředků JčK
Usnesení č. 529/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost organizace JČ1 z.s., IČO 01438921, Dolní Svince 4, 382 32 Dolní Třebonín, o poskytnutí
individuální dotace ve výši 198 000 Kč uvedenou v příloze 1 návrhu č. 555/RK/21,
2. žádost organizace Regionální rozvojový fond z.s, IČ 09906339, Nové Spolí 29, 381 01 Český Krumlov,
o poskytnutí individuální dotace ve výši 195 000 Kč uvedenou v příloze 2 návrhu č. 555/RK/21;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace pro JČ1, z.s., IČO 01438921, Dolní Svince 4, 382 32 Dolní Třebonín,
na projekt Seniorem v jižních Čechách ve výši 198 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy ve znění
přílohy 3 návrhu č. 555/RK/21;
III. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace pro Regionální rozvojový fond z.s, IČ 09906339, Nové Spolí 29, 381 01 Český
Krumlov, na projekt Projekt PREVENCE;
IV. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zabezpečit realizaci části II. a III. usnesení.
T: 31. 05. 2021

K bodu: Jmenování ředitele příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální oblasti
Usnesení č. 530/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Jihočeského kraje
v sociální oblasti, vypsaného na základě usnesení č. 181/2021/RK-10 a doporučení výběrové komise ze dne
22. 4. 2021;
II. jmenuje
v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Mgr. Martinu Smětákovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace Jihočeského kraje Domova
pro seniory Bechyně, IČO 75011239, ke dni 1. 7. 2021 se zkušební dobou 6 měsíců po sobě jdoucích ode
dne vzniku pracovního poměru, tj. ode dne 1. 7. 2021.

K bodu: Změna Plánu pořízení investic a oprav na rok 2021 Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec
Usnesení č. 531/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2021 schváleného usnesením č. 65/2021/RK-8 ze dne
28. 1. 2021 Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II,
IČO 75011191, dle přílohy č. 2 návrhu č. 640/RK/21.
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K bodu: Podání žádostí o dotaci MPSV ČR program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb
Usnesení č. 532/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výzvu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky k předkládání žádostí o dotaci z programu
013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024,
cíl 1 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb;
II. schvaluje
podání žádosti o dotaci na MPSV ČR z programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny
sociálních služeb 2016-2024, cíl 1 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb, s dotační
podporou určenou pro akci „Výstavba Domova seniorů Bobelovka Jindřichův Hradec - Otín“;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit způsob zajištění financování spoluúčasti Jihočeského kraje dle návrhu
finančního krytí financování, kdy dotace je poskytována formou úhrady EX-POST, tj. v následném proplácení
výdajů již vynaložených příjemcem dotace;
IV. ukládá
1.JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit podání žádosti o poskytnutí
finančních prostředků z programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
2016 - 2024, cíl 1 – Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb,
2.Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje ke schválení způsob zajištění
financování spoluúčasti Jihočeského kraje dle návrhu finančního krytí financování.

K bodu: Smlouva o provedení omezení na síti Správy železnic - akce „Jižní tangenta České Budějovice“
Usnesení č. 533/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění Smlouvy č. 31198/2021-SŽ-GŘ-O12 o provedení omezení na síti Správy železnic dle přílohy č. 1
návrhu č. 631/RK/21;
II. schvaluje
uzavření Smlouvy č. 31198/2021-SŽ-GŘ-O12 o provedení omezení na síti Správy železnic mezi Jihočeským
krajem a Správou železnic, státní organizací, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 709
94 234 ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 631/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glasrerovi, pověřenému vedením krajského úřadu, předložit Smlouvu č. 31198/2021-SŽ-GŘO12 o provedení omezení na síti Správy železnic mezi JčK hejtmanovi kraje k podpisu.

K bodu: Zrušení usnesení č. 335/2019/ZK-24 ve věci realizace projektu „Přeložka II/128 Číměř“ a nové
schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 534/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit
usnesení č. 335/2019/ZK-24 ze dne 31. 10. 2019 ve věci realizace projektu s názvem „Přeložka II/128
Číměř" a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje;
2. schválit
a) nové financování projektu Jihočeského kraje s názvem „Přeložka II/128 Číměř“, s celkovými výdaji ve výši
57 419 485,64 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 40 648 017,95 Kč vč. DPH,
b) kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 4 064 801,80 Kč vč. DPH,
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 563/RK/21,
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c) předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 36 583 216,15 Kč vč. DPH
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 563/RK/21,
d) financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 16 771 467,69 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 563/RK/21;
II. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 5. 2021

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Expoziční a architektonické osvětlení včetně dopravy
a instalace pro hrad Strakonice“ (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení č. 535/2021/RK-17
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. 480/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem Expoziční a architektonické osvětlení včetně dopravy a instalace pro 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 Expoziční a architektonické osvětlení včetně dopravy
a instalace pro hrad Strakonice:
název společnosti: Kuběnský spol. s r.o.
se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 04335759
za cenu nejvýše přípustnou 3 779 121,00 Kč bez DPH, 4 572 736,41 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: "ETNA" spol. s r.o.
se sídlem: Újezd 409/19, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
IČO: 45309621
za cenu nejvýše přípustnou 3 795 381,55 Kč bez DPH, 4 592 411,68 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: Lumidée s.r.o.
se sídlem: Svornosti 922/12, 150 00 Praha 5
IČO: 29011744
za cenu nejvýše přípustnou 4 495 849,09 Kč bez DPH, 5 439 977,40 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: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nákup notebooků – 100 ks“
Usnesení č. 536/2021/RK-17
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. 577/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Nákup notebooků – 100 ks“ 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 „Nákup notebooků – 100 ks“:
název společnosti: Scenario s.r.o.
se sídlem: Pohraniční 1435/86, 70300 Ostrava
IČO: 29462177
za cenu nejvýše přípustnou 1 489 000,00 Kč bez DPH, 1 801 690,00 Kč vč. DPH,
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2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: Petr Jirchář
se sídlem: Horusice 94, 39181 Veselí nad Lužnicí
IČO: 11341513
za cenu nejvýše přípustnou 1 758 000,00 Kč bez DPH, 2 127 180,00 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: INTAC, spol. s r.o.
se sídlem: Bohuslava Martinů 822/36, 602 00 Brno
IČO: 45475431
za cenu nejvýše přípustnou 1 889 900,00 Kč bez DPH, 2 286 779,00 Kč vč. DPH,
3. uzavření kupních smluv ve znění dle příloh č. 2 – č. 6 k návrhu č. 324/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Nákup notebooků – 100 ks“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12 B-2“
Usnesení č. 537/2021/RK-17
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. 571/RK/21 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Modernizace komunikací II. třídy P12 B-2“ 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 B-2“:
název sdružení: SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2
správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
druhý společník společnosti: COLAS CZ
se sídlem: Kosovská 10, 586 37 Jihlava
IČO: 26177005
za cenu nejvýše přípustnou 71 837 344,64 Kč bez DPH, 86 923 187,01 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 571/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 B-2“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P12 B-3“
Usnesení č. 538/2021/RK-17
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. 612/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Modernizace komunikací II. třídy P12 B-3“ 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 B-3“:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 60838744
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za cenu nejvýše přípustnou 59 314 998,64 Kč bez DPH, 71 771 148,35 Kč vč. DPH a s celkovou
dobou dokončení díla 70 kalendářních dní,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 4 k návrhu č. 612/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 B3“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1359-3 přes Lužnici a most ev. č. 1359-4
přes náhon v Plané nad Lužnicí“
Usnesení č. 539/2021/RK-17
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. 632/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem Most ev. č. 1359-3 přes Lužnici a most ev. č. 1359-4 přes náhon v Plané nad
Lužnicí 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 Most ev. č. 1359-3 přes Lužnici a most ev. č. 1359-4 přes
náhon v Plané nad Lužnicí:
název sdružení: „Planá most – Colas – Firesta“
správce společnosti: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 26177005
druhý společník společnosti: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČO: 25317628
za cenu nejvýše přípustnou 156 700 011,06 Kč bez DPH, 189 607 013,38 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 133/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky Most ev. č. 1359-3 přes Lužnici a most
ev. č. 1359-4 přes náhon v Plané nad Lužnicí,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce průtahu silnice III/13529 Přehořov“
Usnesení č. 540/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedené v
přílohách č. 1 a 2 k návrhu č. 619/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce průtahu silnice
III/13529 Přehořov“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce průtahu silnice III/13529 Přehořov“:
název společnosti:
STRABAG a.s.
se sídlem:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:
60838744
za cenu nejvýše přípustnou celkem za provedení díla 6 293 141,80 Kč bez DPH, 7 614 701,58 Kč vč. DPH,
a za cenu nejvýše přípustnou pro uzavření smlouvy mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a
dodavatelem ve výši 4 971 653,01 Kč bez DPH, 6 015 700,14 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
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2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Rekonstrukce průtahu silnice III/13529 Přehořov“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce opěrné zdi II/145 ve Zdíkovci“
Usnesení č. 541/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedené
v přílohách č. 1 a 2 k návrhu č. 623/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce opěrné zdi
II/145 ve Zdíkovci“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce opěrné zdi II/145 ve Zdíkovci“:
název společnosti:
Reno Šumava stavby s.r.o.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
28138236
za cenu nejvýše přípustnou 2 680 000,00 Kč bez DPH, 3 242 800,00 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 „Rekonstrukce opěrné zdi II/145 ve Zdíkovci“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“
Usnesení č. 542/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedené
v přílohách č. 1 a 2 k návrhu č. 625/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce propustků
pod silnicemi II. a III. třídy v Jihočeském kraji“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za
podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ – Část 1 – Rekonstrukce propustků pod silnicemi III/14539 a III/15615 (okres ČB):
název společnosti:
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 1 852 666,89 Kč bez DPH, 2 241 726,94 Kč vč. DPH,
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ – Část 2 – Rekonstrukce propustků pod silnicemi III/15535 a III/14625 (okres ČK):
název společnosti:
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 1 494 452,56 Kč bez DPH, 1 808 287,60 Kč vč. DPH,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ – Část 3 – Rekonstrukce propustků pod silnicemi III/12827, III/13535, III/12835 a
III/40916 (okres JH):
název společnosti:
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 1 225 134,92 Kč bez DPH, 1 482 413,25 Kč vč. DPH,
4. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ – Část 4 – Rekonstrukce propustků pod silnicemi II/165 a II/167 (okres PT):
název společnosti:
RENO Šumava stavby s.r.o.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
28138236
za cenu nejvýše přípustnou 1 291 600,00 Kč bez DPH, 1 562 836,00 Kč vč. DPH,
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5. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ – Část 5 – Rekonstrukce propustků pod silnicemi III/1394, III/1445 a II/141 (okr. ST):
název společnosti:
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 1 704 697,15 Kč bez DPH, 2 062 683,55 Kč vč. DPH,
6. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“ – Část 6 – Rekonstrukce propustků pod silnicemi III/13711, III/13527 a II/123 (okr. TA):
název společnosti:
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 1 323 308,91 Kč bez DPH, 1 601 203,78 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 „Rekonstrukce propustků pod silnicemi II. a III. třídy
v Jihočeském kraji“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Průtah silnice II/164 Kunžak“
Usnesení č. 543/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedený v příloze č. 1 k návrhu
č. 624/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem „Průtah silnice II/164 Kunžak“, 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 „Průtah silnice II/164 Kunžak“:
název společnosti:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou celkem za provedení díla 22 604 931,98 Kč bez DPH, 27 351 967,70 Kč vč.
DPH, a za cenu nejvýše přípustnou pro uzavření smlouvy mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje
a dodavatelem ve výši 8 970 174,55 Kč bez DPH, 10 853 911,21 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 „Průtah silnice II/164 Kunžak“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výstavba haly na sůl na středisku Vyšší Brod“
Usnesení č. 544/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedené
v přílohách č. 1 a 2 k návrhu č. 626/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Výstavba haly na sůl na
středisku Vyšší Brod“ 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 „Výstavba haly na sůl na středisku Vyšší Brod“:
název společnosti:
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 6 399 701,62 Kč bez DPH, 7 743 638,96 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
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2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Výstavba haly na sůl na středisku Vyšší Brod“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“
Usnesení č. 545/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedené v
přílohách č. 1–2 k návrhu č. 627/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Odvodnění komunikace II/163
v průtahu Vyšší Brod“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“ na
základě § 127 odst. 2 písm. d) zákona, tj. v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního
zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení
pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv;
III. ukládá
Ing. Andree Jankovcové, ředitelce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, zajistit všechny
potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Odvodnění komunikace II/163 v
průtahu Vyšší Brod“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka CNC pětiosého dřevoobráběcího centra pro
VOŠ a SPŠ Volyně“
Usnesení č. 546/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v příloze č. 1 k návrhu č. 525/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Dodávka CNC pětiosého dřevoobráběcího centra pro VOŠ a SPŠ Volyně“ konané v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka CNC pětiosého dřevoobráběcího centra pro VOŠ
a SPŠ Volyně“:
název společnosti: PANAS, spol. s r.o.
se sídlem: Jordánská 978, 198 00 Praha - Kyje
IČO: 45280401
za cenu nejvýše přípustnou 4 028 000,00 Kč bez DPH, 4 873 880,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
RNDr. Jiřímu Homolkovi, řediteli Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Volyně, IČO 60650494:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 5 ks dálkově ovládaných svahových sekaček“
Usnesení č. 547/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedené
v přílohách č. 1-2 k návrhu č. 432/RK/21, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka 5 ks
dálkově ovládaných svahových sekaček“ konané v režimu otevřeného řízení za podmínek dle § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka 5 ks dálkově ovládaných svahových sekaček“:
název společnosti:
MTM Tech, s r.o.
se sídlem:
Janovská 375, 109 00 Praha 10
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IČO:
60471417
za cenu nejvýše přípustnou 5 719 000,00 Kč bez DPH, 6 919 990,00 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 „Dodávka 5 ks dálkově ovládaných svahových
sekaček“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021“
Usnesení č. 548/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a zprávy o hodnocení nabídek uvedené v
příloze č. 1 - 8 k návrhu č. 646/RK/21 na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava a
modernizace komunikací SFDI 2021“ konané v režimu otevřeného 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 „Část A - okres České Budějovice“:
název společnosti: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského Lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO 45274924
za cenu nejvýše přípustnou 28 719 406,98 Kč bez DPH, 34 750 482,45 Kč vč. DPH a celkovou dobou
dokončení staveb 68 kalendářních dní,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 návrhu č. 335/RK/21,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Část B - okres Český Krumlov“:
název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495, 37004 České Budějovice
IČO 48035599
za cenu nejvýše přípustnou 32 466 755,25 Kč bez DPH, 39 284 773,85 Kč vč. DPH a celkovou dobou
dokončení staveb 46 kalendářních dní,
4. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 návrhu č. 335/RK/21,
5. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Část C - okres Jindřichův Hradec“:
název společnosti: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 191/9, 19000 Praha - Vysočany
IČO 26177005
za cenu nejvýše přípustnou 38 888 455,58 Kč bez DPH, 47 055 031,25 Kč vč. DPH a celkovou dobou
dokončení staveb 72 kalendářních dní,
6. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 návrhu č. 335/RK/21,
7. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Část D – okres Písek“:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Na bělidle 198/21, 15000 Praha - Smíchov
IČO 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 47 895 485,54 Kč bez DPH, 57 953 537,50 Kč vč. DPH a celkovou dobou
dokončení staveb 74 kalendářních dní,
8. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 návrhu č. 335/RK/21,
9. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Část E – okres Prachatice“:
název společnosti: ROADFIN STAVBY, s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
IČO 04852427
za cenu nejvýše přípustnou 20 860 477,03 Kč bez DPH, 25 241 177,21 Kč vč. DPH a celkovou dobou
dokončení staveb 71 kalendářních dní,
10. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 návrhu č. 335/RK/21,
11. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Část F – okres Strakonice“:
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název společnosti: ROADFIN STAVBY, s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
IČO 04852427
za cenu nejvýše přípustnou 23 462 672,92 Kč bez DPH, 28 389 834,23 Kč vč. DPH a celkovou dobou
dokončení staveb 48 kalendářních dní,
12. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 návrhu č. 335/RK/21,
13. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Část G – okres Tábor“:
název společnosti Porr, a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
IČO 43005560
za cenu nejvýše přípustnou 26 978 868,04 Kč bez DPH, 32 644 430,33 Kč vč. DPH a celkovou dobou
dokončení staveb 56 kalendářních dní,
14. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 návrhu č. 335/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Oprava a modernizace komunikací SFDI
2021“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava šaten“ (Střední odborné učiliště zemědělské a služeb,
Dačice, nám. Republiky 86)
Usnesení č. 549/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 551/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava šaten“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střednímu odbornému učilišti zemědělskému a služeb, Dačice, nám. Republiky 86,
IČO: 00073172, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek
na výběr dodavatele „Oprava šaten“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
2) Mgr. Radek Hillay, ředitel školy
Jiří Bachel, hospodář školy
3) Mgr. Jiří Doležal, zástupce ředitele
Bc. Václav Vyhnálek, vedoucí učitel OV
4) Mgr. Lenka Fučíková, OSMT KÚ
Mgr. Vladimír Kuzba, OSMT KÚ
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ
Ing. Kateřina Cundová, OVZI KÚ,
2. Mgr. Radkovi Hillayovi, řediteli školy, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje
k projednání.

K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Obnova zálohování“
Usnesení č. 550/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 556/RK/21 a jeho příloh č. 1 - 3;
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II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky „Obnova zálohování“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele akce „Obnova zálohování“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3
k návrhu č. 556/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) Ing. Ivan Pavličík, KRED KÚ
Mgr. Aleš Mik, OVZI KÚ
3) Ing. Petr Vobejda, OINF KÚ
Ing. Petr Váňa, OINF KÚ
4) Ing. Václav Hála, OINF KÚ
Jan Suchan, OINF KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Vladimír Hruška, 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 „Modernizace šaten Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice“
Usnesení č. 551/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 559/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 „Modernizace šaten Gymnázium Jírovcova
8, České Budějovice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Gymnáziu, České Budějovice, Jírovcova 8, IČO 60076101, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele na akci
„Modernizace šaten Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Mgr. Pavel Kavřík, ředitel školy
Mgr. Lenka Kudrličková, zást. ředitele školy
3) Petra Kroupová, hospodářka školy
Milena Veselá, účetní školy
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT KÚ
Mgr. Vladimír Kuzba, OŠMT KÚ
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ,
2. Mgr. Pavlu Kavříkovi, řediteli Gymnázia, České Budějovice, Jírovcova 8, IČO 60076101, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK (IROP)“
Usnesení č. 552/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhy smluv a ustanovení komise podle návrhu
č. 565/RK/21 a jeho příloh č. 1–5;
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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
dodávky „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK (IROP)“,
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 zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK (IROP)“ pověřenou
všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 565/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Petra Šírková, OZDR
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 zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK (IROP)“ pověřenou všemi
úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 565/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. MUDr. René Papoušek, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
5. Ing. Romana Svobodová, ZZS JčK
Bc. Zdeněk Kafka, ZZS JčK;
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 „Demolice a výstavba týdenního a denního stacionáře na
Pražské tř. 88, České Budějovice“
Usnesení č. 553/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle návrhu
č. 570/RK/21 a jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Demolice
a výstavba týdenního a denního stacionáře na Pražské tř. 88, České Budějovice“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Demolice a výstavba týdenního a denního stacionáře na Pražské tř. 88, České
Budějovice“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 570/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana
Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
2) Mgr. Pavla Doubková, vedoucí OSOV KÚ
Ing. Jana Holická, vedoucí odd. kontroly a financování OSOV KÚ
3) Ing. Jan Basík, vedoucí odd. realizace investic OVZI KÚ
Ing. Tereza Nováková, odd. přípravy projektů OVZI KÚ
4) Ing. Štěpánka Bednářová, odd. realizace investic OVZI KÚ
Petra Řimnáčová, odd. přípravy projektů OVZI KÚ
5) Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ;
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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 „Rekonstrukce elektrických rozvodů NN, STA, PC
a přivolávacího systému - 1. etapa“ (SOŠ Blatná, V Jezárkách 745)
Usnesení č. 554/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 573/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce
elektrických rozvodů NN, STA, PC a přivolávacího systému -1. etapa“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední odborné školy Blatná, V Jezárkách 745, IČO 60650486, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Rekonstrukce
elektrických rozvodů NN, STA, PC a přivolávacího systému - 1. etapa“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
2) Ing. Mgr. Pavel Kotrouš, ředitel SOŠ Blatná
RNDr. Petr Pavlík, zástupce ředitele SOŠ Blatná
3) Mgr. Josef Nikodem, učitel odb. předmětů SOŠ Blatná
Ludmila Malá, hospodář SOŠ Blatná
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT KÚ
Mgr. Vladimír Kuzba, vedoucí oddělení, OŠMT KÚ
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Irena Štěpánková, OVZI KÚ,
2. Ing. Mgr. Pavlovi Kotroušovi, řediteli Střední odborné školy Blatná, V Jezárkách 745, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, WC a elektroinstalace
Táboritská 1064“ (OA, SOŠ a SOU Třeboň)
Usnesení č. 555/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 575/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 rozvodů vody, odpadů, WC a elektroinstalace Táboritská 1064“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Obchodní akademie, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Třeboň,
Vrchlického 567, IČO 00073181, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele stavby
„Rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, WC a elektroinstalace Táboritská 1064“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 575/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Ing. Petr Káninský, ředitel školy
Ing. František Janda, zástupce ředitele pro OV
3) Ing. Hana Šímová, OŠMT
Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT
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Bc. Hana Burcevová, DiS., OŠMT
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Irena Štěpánková, OVZI
2. Ing. Petru Káninskému, řediteli Obchodní akademie, Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště, Třeboň, Vrchlického 567, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje
k projednání.

K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace v 2. a 3. NP“ (Gymnázium
Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec)
Usnesení č. 556/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 576/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 elektroinstalace v 2. a 3. NP“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Gymnáziu Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333, IČO 60816767, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele stavby „Rekonstrukce elektroinstalace v 2. a 3. NP“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 576/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Mgr. Lenka Vetýšková, ředitelka školy
Mgr. Jan Mazanec, zástupce ředitelky
3) Alena Andruisová, zástupce školy
Bc. Veronika Míková, zástupce školy
4) Ing. Hana Šímová, OŠMT
Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT
5) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT
Bc. Hana Burcevová, DiS., OŠMT
6) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Irena Štěpánková, OVZI
2. Mgr. Lence Vetýškové, ředitelce Gymnázia Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Rekonstrukce dvora, Lapol a zřízení výfuků pro dieselagregát“
(Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie)
Usnesení č. 557/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 611/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 dvora, Lapol a zřízení výfuků pro dieselagregát“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, IČO 00666271, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi na výběr dodavatele stavby „Rekonstrukce dvora, Lapol a zřízení výfuků pro dieselagregát“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 611/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstekyně hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
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2) Bc. Eva Kysnarová, ředitelka domova
Roman Černý, Domov Libníč
3) Mgr. Pavla Doubková, OSOV
Ing. Jana Holická, OSOV
4) Ing. Jan Basík, OVZI
Ing. Štěpánka Bednářová, OVZI
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Irena Štěpánková, OVZI
2. Bc. Evě Kysnarové, ředitelce Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálních zařízení ve 3. NP a ve 2. NP - budova
č. p. 115“ (DD, ZŠ a ŠJ, Sídliště Míru 40, 382 26 Horní Planá)
Usnesení č. 558/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 613/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce sociálních
zařízení ve 3. NP a ve 2. NP – budova č. p. 115“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Dětskému domovu, Základní škole a Školní jídelně, Sídliště Míru 40, 382 26 Horní
Planá, IČO 60084413, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek na výběr dodavatele „Rekonstrukce sociálních zařízení ve 3. NP a ve 2. NP – budova č. p. 115“ v
tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
2) Mgr. Jan Urban, ředitel školy
Bc. Ivan Fonodi, zástupce ředitele
3) Milena Moravcová, provozní účetní
Mgr. Jana Šlechtová, zástupce ředitele
4) Mgr. Lenka Fučíková, OSMT KÚ
Mgr. Vladimír Kuzba, OSMT KÚ
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ
Irena Štěpánková, OVZI KÚ,
2. Mgr. Janu Urbanovi, řediteli, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje
k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Realizace individuálních protihlukových opatření – Třeboň,
Prachatice“
Usnesení č. 559/2021/RK-17
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. 574/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 „Realizace individuálních protihlukových opatření – Třeboň, Prachatice“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Realizace individuálních protihlukových opatření – Třeboň, Prachatice“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 574/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
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Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS Jčk, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS Jčk, TSÚ
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.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev.č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi“
Usnesení č. 560/2021/RK-17
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. 578/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 „Most ev.č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi“,
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Most ev.č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi“ pověřenou všemi úkony
uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 578/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
2) Milan Macek, SÚS, mostmistr závodu Tábor
Radka Pavlíková, SÚS, ředitelka závodu Tábor
3) Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI KÚ
Jiří Letovský, OVZI KÚ
4) Ing. Tereza Nováková, OVZI KÚ
Petra Řimnáčová, OVZI KÚ
5) Ing. Klára Tejmlová, 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: Vyřazení a prodej movitého majetku
Usnesení č. 561/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
vyřazení a prodej movitého majetku pro Střední školu obchodní, České Budějovice, Husova 9,
IČO 00510874, v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 572/RK/21.

K bodu: Nabytí peněžního daru
Usnesení č. 562/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
1. s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ do veřejného grantového řízení Podpora regionů
v hodnotě 204 932 Kč pro Dětský domov, Základní školu a Školní jídelnu, Radenín 1, IČO 70535779,
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2. s přijetím nadačního příspěvku – daru do vlastnictví zřizovatele v souladu s majetkovou přílohou zřizovací
listiny Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1, IČO 70535779, v souladu s důvodovou
zprávou návrhu č. 630/RK/21.

K bodu: Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele
Usnesení č. 563/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. ukládá
odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele Střední škole technické a obchodní, Dačice,
Strojírenská 304, IČO 13503308, ve výši 70 750 Kč + nákladů spojených s prodejem, v souladu s důvodovou
zprávou návrhu č. 643/RK/21;
II. zmocňuje
ředitele Střední školy technické a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, IČO 13503308, Ing. Pavla Kopačku,
za účelem plnění podmínek Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Jihočeským krajem a městem Dačice dne
20. 5. 2020 k těmto úkonům za Jihočeský kraj:
1. podání žádosti o poskytnutí dotace do programu Národní sportovní agentury nebo programu Evropské
unie na přístavbu a rekonstrukci sportovní haly při Střední škole technické a obchodní, Dačice, Strojírenská
304, IČO 13503308,
2. provedení a dokončení přístavby a rekonstrukce sportovní haly nejpozději do 3 let od doručení rozhodnutí
o poskytnutí dotace z programu Národní sportovní agentury nebo programu Evropské unie, nejpozději však
20. 5. 2026,
3. zajištění technického dozoru stavebníka pro realizaci přístavby a rekonstrukce sportovní haly.

K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Vodice u Lhenic a v části k. ú. Hrbov u Lhenic
Usnesení č. 564/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Vodice u Lhenic a v části k. ú. Hrbov u Lhenic,
svěřených k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 1123 podle
přílohy č. 1 návrhu č. 504/RK/21 s dodržením limitu ceny s hodnotou -1,6 % v neprospěch kraje
a překročením limitu výměry o +2,0 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi pověřeného vedením krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů
vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Popovice u Dolního Bukovska
Usnesení č. 565/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Popovice u Dolního Bukovska, svěřených
k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 392 podle přílohy
č. 1 návrhu č. 507/RK/21 s překročením limitu ceny o +0,8 % a výměry +0,1 % ve prospěch kraje bez
požadavku na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi pověřeného vedením krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů
vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Udělení souhlasu vlastníka se stavebním záměrem a koupě pozemku v k. ú. Dačice od společnosti
THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.
Usnesení č. 566/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
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dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly u SŠTO
Dačice“ na pozemcích parcelách KN p. č. 2633/58, p. č. 2633/154 a p. č. 2633/155, v k. ú. Dačice, ve
vlastnictví Jihočeského kraje, dle přílohy č. 3 návrhu č. 614/RK/21;
II. pověřuje
Ing. Pavla Kopačku, ředitele Střední školy technické a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, IČO 13503308,
kontrolou realizace stavebního záměru dle části I. tohoto usnesení;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi pozemku parcely KN p. č. 2633/293 o výměře 50 m2, oddělené dosud nezapsaným geometrickým
plánem č. 3015-9137/2021 z parcely KN p. č. 2633/164 v k. ú. Dačice, od společnosti THK RHYTHM
AUTOMOTIVE CZECH a.s., se sídlem Strojírenská 160, Dačice III, 380 01 Dačice, IČO 48244716, za cenu
stanovenou znaleckým posudkem, tj. 70 750 Kč + náklady spojené s prodejem, do vlastnictví Jihočeského
kraje, dle návrhu kupní smlouvy v příloze č. 6 návrhu č. 614/RK/21,
b) předání uvedeného majetku dle části III. 1. a) tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem
Střední škole technické a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, IČO 13503308, zřizované krajem, ke dni
podání návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části III. 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 III. 1. b) tohoto usnesení,
3. vzít na vědomí
informaci, že rada schválila nařízený odvod z fondu investic Střední škole technické a obchodní, Dačice,
Strojírenská 304, IČO 13503308, do rozpočtu kraje k úhradě kupní ceny a souvisejících nákladů za pozemek
uvedený v části III. 1. a) tohoto usnesení;
IV. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit tento návrh k projednání zastupitelstvu kraje.

K bodu: Výpůjčka movitého majetku - dodatek č. 1
Usnesení č. 567/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
výpůjčku movitého majetku a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce movitého majetku ve vlastnictví
Jihočeského kraje s Krajským školním hospodářstvím České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice, IČO 71294775, dle přílohy návrhu č. 523/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů
vedoucích k realizaci části I. usnesení.

K bodu: Zpráva o pojištění Jihočeského kraje za rok 2020
Usnesení č. 568/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zprávu o pojištění Jihočeského kraje dle přílohy č. 1 návrhu č. 483/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřeného vedením krajského úřadu, prověřit aktuálnost stávající smlouvy se
společností F. M. Partner spol. s r.o., a možnosti vypsání nového zadávacího řízení na poskytovatele
pojistných služeb.

K bodu: Krajský investiční fond, 1. kolo v roce 2021 – výběr projektů
Usnesení č. 569/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
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protokol z jednání hodnotící komise při výběru individuálních dotací z Krajského investičního fondu, 1. kolo
v roce 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 550/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuálních dotací z Krajského investičního fondu, 1. kolo v roce
2021, v celkové výši 200 000 000 Kč dle přílohy č. 2 návrhu č. 550/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace dle vzoru v příloze č. 3 návrhu č. 550/RK/21;
III. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu
hodnotící komisí doporučených projektů.
T: 20. 5. 2021

K bodu: Rozpočtové změny 12/21
Usnesení č. 570/2021/RK-17
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
rozpočtová opatření č. 150/R – 164/R;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 147/Z – 149/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 150/R – 164/R,
2. Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit rozpočtová opatření č. 147/Z – 149/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.

MUDr. Martin Kuba
Hejtman Jihočeského kraje

………………………………………
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