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 18. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 3. 6. 2021
Program:
1. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České
Budějovice, a.s.
Usnesení 571/2021/RK-18
2. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a.s.
Usnesení 572/2021/RK-18
3. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice,
a.s.
Usnesení 573/2021/RK-18
4. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův
Hradec, a.s.
Usnesení 574/2021/RK-18
5. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek,
a.s.
Usnesení 575/2021/RK-18
6. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Prachatice, a.s., včetně zvýšení základního kapitálu dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení 576/2021/RK-18
7. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s.
Usnesení 577/2021/RK-18
8. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor,
a.s.
Usnesení 578/2021/RK-18
9. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2020, Finanční plán na rok 2021 a Plán
investic na rok 2021 obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení 579/2021/RK-18
10. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2020, Finanční plán na rok 2021 a Plán
investic na rok 2021 obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení 580/2021/RK-18
11. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2020, Finanční plán na rok 2021 a Plán
investic na rok 2021 obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení 581/2021/RK-18
12. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2020, Finanční plán na rok 2021 a Plán
investic na rok 2021 obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení 582/2021/RK-18
13. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2020, Finanční plán na rok 2021 a Plán
investic na rok 2021 obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení 583/2021/RK-18
14. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2020, Finanční plán na rok 2021 a Plán
investic na rok 2021 obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení 584/2021/RK-18
15. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2020, Finanční plán na rok 2021 a Plán
investic na rok 2021 obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení 585/2021/RK-18
16. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2020, Finanční plán na rok 2021 a Plán
investic na rok 2021 obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení 586/2021/RK-18
17. Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2020, Finanční plán na rok 2021 obchodní
společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.
Usnesení 587/2021/RK-18
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18. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
České Budějovice, a.s.
Usnesení 588/2021/RK-18
19. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Český Krumlov, a.s.
Usnesení 589/2021/RK-18
20. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení 590/2021/RK-18
21. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Písek, a.s.
Usnesení 591/2021/RK-18
22. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s.
Usnesení 592/2021/RK-18
23. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice
Tábor, a.s.
Usnesení 593/2021/RK-18
24. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., a
schválení odměn za rok 2020
Usnesení 594/2021/RK-18
25. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., a
schválení odměn za rok 2020
Usnesení 595/2021/RK-18
26. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., a schválení
odměn za rok 2020
Usnesení 596/2021/RK-18
27. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., a
schválení odměn za rok 2020
Usnesení 597/2021/RK-18
28. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., a schválení odměn
za rok 2020
Usnesení 598/2021/RK-18
29. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., a schválení
odměn za rok 2020
Usnesení 599/2021/RK-18
30. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., a schválení
odměn za rok 2020
Usnesení 600/2021/RK-18
31. Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., a schválení odměn
za rok 2020
Usnesení 601/2021/RK-18
32. Rozhodnutí jediného akcionáře – Stanovení kritérií hmotné zainteresovanosti členů představenstev
jihočeských nemocnic pro rok 2021
Usnesení 602/2021/RK-18
33. Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na zajištění lékařské pohotovostní služby – rozhodnutí o
poskytnutí dotace a schválení návrhu smlouvy
Usnesení 603/2021/RK-18
34. Pověření SOHZ – Nemocnice Volyně s.r.o.
Usnesení 604/2021/RK-18
35. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 605/2021/RK-18
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36. Individuální dotace na přeshraniční spolupráci
Usnesení 606/2021/RK-18
37. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 607/2021/RK-18
38. Návrh termínů jednání rady a zastupitelstva kraje ve II. pololetí roku 2021
Usnesení 608/2021/RK-18
39. Návrh dotace na pravidelnou činnost pro Českou společnost vodohospodářskou ČSSI, z.s. pro rok 2021
Usnesení 609/2021/RK-18
40. Informace o splnění cílů projektu se společností EKO-KOM a. s. za rok 2020 a Dohoda o spolupráci na
projektu pro rok 2021
Usnesení 610/2021/RK-18
41. Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období 2021 2030
Usnesení 611/2021/RK-18
42. SFDI 2021 – financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, návrh Dodatku č. 139S/2021/1
Usnesení 612/2021/RK-18
43. „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - část 2“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení 613/2021/RK-18
44. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1399-1 za obcí Třebohostice“
Usnesení 614/2021/RK-18
45. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 13510-6 za obcí Rybova Lhota“
Usnesení 615/2021/RK-18
46. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 105-040 před Bilinou“
Usnesení 616/2021/RK-18
47. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 144-013 v Újezdci“
Usnesení 617/2021/RK-18
48. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 164-002 před obcí Hospříz“
Usnesení 618/2021/RK-18
49. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výměna střešního pláště na budově přístavby – Komenského
86“ (SOŠ a SOU Písek)
Usnesení 619/2021/RK-18
50. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výměna ležatých rozvodů vodovodu a vytápění a renovace
chodby ve 3. NP historické budovy Obchodní akademie České Budějovice“
Usnesení 620/2021/RK-18
51. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Propustek na silnici II/10552 Křižanov“
Usnesení 621/2021/RK-18
52. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P 13 A“
Usnesení 622/2021/RK-18
53. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Celoživotní vzdělávání pro 4. průmyslovou revoluci“ (VOŠ,
SPŠ automobilní a technická, ČB)
Usnesení 623/2021/RK-18
54. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně
dopravy a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“ (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení 624/2021/RK-18
55. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy a
instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“ (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení 625/2021/RK-18
56. Zadávací řízení – veřejná zakázka „IT Technologie“
Usnesení 626/2021/RK-18
57. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - druhá část“
Usnesení 627/2021/RK-18
58. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy Brantlova“ (SŠ a ZŠ, Vimperk, Nerudova 267)
Usnesení 628/2021/RK-18
59. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“
Usnesení 629/2021/RK-18
60. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Silnice II/152 průtah Slavonice“
Usnesení 630/2021/RK-18
61. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1399-1 za obcí Třebohostice“
Usnesení 631/2021/RK-18
62. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 13510-6 za obcí Rybova Lhota“
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Usnesení 632/2021/RK-18
63. Rozhodnutí jediného společníka o personálních záležitostech společnosti JIKORD s. r. o. - stanovení
odměny jednatele za rok 2020
Usnesení 633/2021/RK-18
64. Rozhodnutí jediného společníka o organizačních otázkách společnosti Jihočeské letiště České
Budějovice, a. s. – výroční zpráva 2020, hospodářský výsledek 2020
Usnesení 634/2021/RK-18
65. Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 - silnice, mosty aktualizace č. 1
Usnesení 635/2021/RK-18
66. Jmenování členů komisí
Usnesení 636/2021/RK-18
67. Koupě pozemků v k. ú. Žíšov u Veselí nad Lužnicí od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových
Usnesení 637/2021/RK-18
68. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Čakov u Českých Budějovic
Usnesení 638/2021/RK-18
69. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Čakovec
Usnesení 639/2021/RK-18
70. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Štěkeň
Usnesení 640/2021/RK-18
71. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Vítkov u Štěkně
Usnesení 641/2021/RK-18
72. Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. Soběslav
Usnesení 642/2021/RK-18
73. Prominutí dluhu společnosti Office Food s r.o.
Přerušeno
74. Věcné břemeno pro EG.D, a.s. v k. ú. Č. Budějovice 3 - rekonstrukce
Usnesení 643/2021/RK-18
75. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - zrušení části usnesení č. 789/2020/RK-101
Usnesení 644/2021/RK-18
76. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 645/2021/RK-18
77. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
Usnesení 646/2021/RK-18
78. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám“
Usnesení 647/2021/RK-18
79. Peněžitý dar místním akčním skupinám a Krajskému sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje
Usnesení 648/2021/RK-18
80. Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje
Usnesení 649/2021/RK-18
81. Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2020
Usnesení 650/2021/RK-18
82. Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2020
Usnesení 651/2021/RK-18
83. Rozpočtové změny 14/21
Usnesení 652/2021/RK-18

*****
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
České Budějovice, a.s.
Usnesení č. 571/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
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vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 2 486 400 000,00,- Kč, slovy dvěmiliardyčtyřistaosmdesátšestmilionůčtyřistatisíc korun českých, o částku 130 000 000,- Kč, slovy jednostotřicetmilionů korun českých, na částku
2 616 400 000,00,- Kč, slovy dvěmiliardyšestsetšestnáctmilionůčtyřistatisíc korun českých, a to ve smyslu
ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení
základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 13 ks (třináct kusů) akcií
o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označených čísly 2059
až 2071 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně
neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou
České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., uděluje
souhlas, aby emisní kurs 13 ks (třinácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl
splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit
emisní kurs akcií na účet č. 2107918128/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
přičemž splaceno bude 130 000 000,- Kč, slovy jednostotřicetmilionů korun českých, a to před podáním
návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne
rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs
nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Český Krumlov, a.s.
Usnesení č. 572/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
IČO 26095149, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 598 232 000,- Kč, slovy pětsetdevadesátosmmilionůdvěstětřicetdvatisíc
korun českých, o částku 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, na částku 608 232 000,- Kč,
slovy šestsetosmmilionůdvěstětřicetdvatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb.,
zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších
předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nové akcie, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité
hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 552 - nově upisovaná akcie je
akcií kmenovou, zní na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelnou, je omezeně převoditelná –
převod akcie je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie bude upsána s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie bude
upsána před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději
do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního
kapitálu a jediný akcionář upíše akcii ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcie je Český Krumlov,
Nemocniční 429, Horní Brána, PSČ 381 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., uděluje
souhlas, aby emisní kurs 1 ks (jednoho kusu) akcie nově upsané na zvýšení základního kapitálu byl splacen
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peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs
akcie na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., přičemž splaceno bude 10 000 000,- Kč,
slovy desetmilionů korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu
do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, emisní
kurs nově vydávané akcie bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Dačice, a.s.
Usnesení č. 573/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 60 010 000,- Kč, slovy šedesátmilionůdesettisíc korun českých, o částku
4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, na částku 64 010 000,- Kč, slovy šedesátčtyřimilionůdesettisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním
nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 98 až 101 - nově
upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou
omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou
Dačice, Dačice II, Antonínská 85, PSČ 380 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., uděluje souhlas,
aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet
č. 103806242/2250, vedený u Banky CREDITAS a.s., přičemž splaceny budou 4 000 000,- Kč, slovy
čtyřimiliony korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního
rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady
o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově
vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 574/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 1 351 052 000,- Kč, slovy jednamiliardatřistapadesátjednamilionůpadesátdvatisíc korun českých, o částku 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, na částku
1 355 052 000,- Kč, slovy jednamiliardatřistapadesátpětmilionůpadesátdvatisíc korun českých, a to
ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného
zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
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Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1131 až 1134 - nově
upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou
omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
je Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, U Nemocnice 380, PSČ 377 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., uděluje
souhlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs
akcií na účet č. 9000042738/7940, vedený u České spořitelny, a.s., přičemž splaceny budou 4 000 000,- Kč,
slovy čtyřimiliony korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu
do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě,
emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Písek, a.s.
Usnesení č. 575/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 692 669 000,- Kč, slovy šestsetdevadesátdvamilionůšestsetšedesátdevěttisíc korun českých, o částku 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, na částku
702 669 000,- Kč, slovy sedmsetdvamilionůšestsetšedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu
ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení
základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nové akcie, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité
hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 687 - nově upisovaná akcie
je akcií kmenovou, zní na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelná, je omezeně převoditelná –
převod akcie je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie bude upsána s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie bude
upsána před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději
do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního
kapitálu a jediný akcionář upíše akcii ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcie je Písek,
Budějovické Předměstí, Karla Čapka 589, PSČ 397 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas,
aby emisní kurs 1 ks (jednoho kusu) akcie nově upsané na zvýšení základního kapitálu byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs
akcie na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude
10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše
základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nové akcie je roven její
jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávané akcie bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Prachatice, a.s., včetně zvýšení základního kapitálu dle směrnice č. SM/115/ZK
Usnesení č. 576/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 438 840 500,- Kč, slovy čtyřistatřicetosmmilionůosmsetčtyřicettisícpětset
korun českých, o celkovou částku 10 800 000,- Kč, slovy desetmilionůosmsettisíc korun českých, z toho:
1. o částku 10 000 000,- Kč,
2. o částku 800 000,- Kč v rámci projektu „Modernizace NIS v Nemocnici Prachatice, a.s.“, dle Čl. 6 bodu 9
Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK,
na částku 449 640 500,- Kč, slovy čtyřistačtyřicetdevětmilionůšestsetčtyřicettisícpětset korun českých, a to
ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného
zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité
hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1469 a 8 ks (osm kusů) akcií
o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 1470 až
1477 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně
neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady.
Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou
Prachatice, Prachatice II, Nebahovská 1015, PSČ 383 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas,
aby emisní kurs 9 ks (devíti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen
peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs
akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude
10 800 000,- Kč, slovy desetmilionůosmsettisíc korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové
výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného
akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven
jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného
akcionáře.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s.
Usnesení č. 577/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 697 051 715,33 Kč, slovy šestsetdevadesátsedmmilionůpadesátjednatisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, o částku 2 000 000,- Kč, slovy dvamiliony korun
českých, na částku 699 051 715,33 Kč, slovy šestsetdevadesátdevětmilionůpadesátjednatisícsedmsetpatnáct korun českých třicettři haléřů, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním
nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 641 a 642 - nově
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upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné,
jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
jsou Strakonice, Strakonice I, Radomyšlská 336, PSČ 386 01.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., uděluje souhlas,
aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet
č. 228689932/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceny budou 2 000 000,Kč, slovy dvamiliony korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu
do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti
valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě,
emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice
Tábor, a.s.
Usnesení č. 578/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
rozhoduje
o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., takto:
Základní kapitál se zvyšuje z částky 652 154 000,- Kč, slovy šestsetpadesátdvamilionůjednostopadesátčtyřitisíc korun českých, o částku 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, na částku 656 154 000,- Kč,
slovy šestsetpadesátšestmilionůjednostopadesátčtyřitisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona
č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité
hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 724 až 727 - nově
upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou
omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne.
Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie
budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení
základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií
je Tábor, Kpt. Jaroše 2000/10, PSČ 390 03.
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., uděluje souhlas,
aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým
vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet
č. 220707702/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s., přičemž splaceny budou
4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního
kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře
v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich
jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného
akcionáře.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2020, Finanční plán na rok 2021 a
Plán investic na rok 2021 obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení č. 579/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
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vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I.
schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2020 včetně řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2020 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2021 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2021;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2020 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 4 návrhu
č. 587/RK/21;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2020 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2020, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2020.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2020, Finanční plán na rok 2021 a
Plán investic na rok 2021 obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení č. 580/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
IČO 26095149, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2020 včetně řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2020 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2021 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2021;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2020 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 5 návrhu
č. 588/RK/21;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2020 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2020, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2020.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2020, Finanční plán na rok 2021 a
Plán investic na rok 2021 obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení č. 581/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2020 včetně řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2020 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2021 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2021;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2020 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 4 návrhu
č. 589/RK/21;
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III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2020 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2020, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2020.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2020, Finanční plán na rok 2021 a
Plán investic na rok 2021 obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 582/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2020 včetně řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2020 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2021 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2021;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2020 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 4 návrhu
č. 590/RK/21;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2020 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2020, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2020.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2020, Finanční plán na rok 2021 a
Plán investic na rok 2021 obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení č. 583/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2020 včetně řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2020 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2021 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2021;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2020 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 4 návrhu
č. 591/RK/21;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2020 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2020, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2020.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2020, Finanční plán na rok 2021 a
Plán investic na rok 2021 obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení č. 584/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
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vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2020 včetně řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2020 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2021 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2021;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2020 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 5 návrhu
č. 592/RK/21;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2020 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2020, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2020.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2020, Finanční plán na rok 2021 a
Plán investic na rok 2021 obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 585/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2020 včetně řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2020 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2021 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2021;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2020 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 5 návrhu
č. 593/RK/21;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2020 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2020, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2020.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2020, Finanční plán na rok 2021 a
Plán investic na rok 2021 obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení č. 586/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
1. Výroční zprávu společnosti za rok 2020 včetně řádné účetní závěrky za rok 2020, zprávy auditora
o ověření řádné účetní závěrky za rok 2020 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
a stavu jejího majetku,
2. Finanční plán na rok 2021 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady,
3. Plán investic na rok 2021;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2020 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 4 návrhu
č. 594/RK/21;
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III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2020 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2020, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2020.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Řádná účetní závěrka za rok 2020, Finanční plán na rok 2021
obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.
Usnesení č. 587/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I.
schvaluje
1. Řádnou účetní závěrku za rok 2020,
2. Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2020,
3. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020,
4. Finanční plán na rok 2021 po seznámení se s předchozím souhlasem dozorčí rady;
II. rozhoduje
o rozdělení zisku za rok 2020 zcela v souladu s návrhem představenstva, který tvoří přílohu č. 4 návrhu
č. 595/RK/21;
III. bere na vědomí
1. Zprávu o vztazích za rok 2020 vypracovanou představenstvem a stanovisko dozorčí rady ke zprávě
o vztazích za rok 2020, a to po seznámení se s těmito zprávami,
2. Zprávu (vyjádření) dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu představenstva na rozdělení
zisku za rok 2020.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení č. 588/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
bere na vědomí
1. zprávu o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877,
2. aktuální prohlášení členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
ohledně nezávislosti a odborné způsobilosti.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení č. 589/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
IČO 26095149, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
bere na vědomí
1. zprávu o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149,
2. aktuální prohlášení členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., ohledně
nezávislosti a odborné způsobilosti.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 590/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
bere na vědomí
1. zprávu o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157,
2. aktuální prohlášení členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
ohledně nezávislosti a odborné způsobilosti.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení č. 591/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
bere na vědomí
1. zprávu o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
2. aktuální prohlášení členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., ohledně
nezávislosti a odborné způsobilosti.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 592/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
bere na vědomí
1. zprávu o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
2. aktuální prohlášení členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., ohledně
nezávislosti a odborné způsobilosti.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti
Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení č. 593/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
bere na vědomí
1. zprávu o činnosti výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
2. aktuální prohlášení členů výboru pro audit obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., ohledně
nezávislosti a odborné způsobilosti.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., a
schválení odměn za rok 2020
Usnesení č. 594/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s., za rok 2020 dle přílohy návrhu č. 602/RK/21.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., a schválení
odměn za rok 2020
Usnesení č. 595/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
IČO 26095149, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s., za rok 2020 dle přílohy návrhu č. 603/RK/21.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., a schválení odměn
za rok 2020
Usnesení č. 596/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Dačice, a.s., za rok 2020 dle přílohy návrhu č. 604/RK/21.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., a
schválení odměn za rok 2020
Usnesení č. 597/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., za rok 2020 dle přílohy návrhu č. 605/RK/21.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., a schválení odměn za
rok 2020
Usnesení č. 598/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Písek, a.s., za rok 2020 dle přílohy návrhu č. 606/RK/21.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., a schválení
odměn za rok 202
Usnesení č. 599/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Prachatice, a.s., za rok 2020 dle přílohy návrhu č. 607/RK/21.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., a schválení
odměn za rok 2020
Usnesení č. 600/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Strakonice, a.s., za rok 2020 dle přílohy návrhu č. 608/RK/21.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Zpráva o vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné
zainteresovanosti členů představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., a schválení odměn za
rok 2020
Usnesení č. 601/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
vyhodnocení splnění stanovených kritérií hmotné zainteresovanosti a výši odměn členům představenstva
Nemocnice Tábor, a.s., za rok 2020 dle přílohy návrhu č. 609/RK/21.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře – Stanovení kritérií hmotné zainteresovanosti členů představenstev
jihočeských nemocnic pro rok 2021
Usnesení č. 602/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
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vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804,
Nemocnice České Budějovice, a.s., IČ 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149,
Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, Nemocnice
Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, a.s.,
IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. schvaluje
kritéria hmotné zainteresovanosti pro rok 2021 členům představenstev společností Nemocnice České
Budějovice, a.s., Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocnice Dačice, a.s., Nemocnice Jindřichův
Hradec, a.s., Nemocnice Písek, a.s., Nemocnice Prachatice, a.s., Nemocnice Strakonice, a.s., a Nemocnice
Tábor, a.s., tak, jak je uvedeno v příloze návrhu č. 610/RK/21;
II. ukládá
1. představenstvům obchodních společností Nemocnice České Budějovice, a.s., Nemocnice Český
Krumlov, a.s., Nemocnice Dačice, a.s., Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., Nemocnice Písek, a.s.,
Nemocnice Prachatice, a.s., Nemocnice Strakonice, a.s., a Nemocnice Tábor, a.s., předložit zakladateli
prostřednictvím společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., po uzavření roku 2021 zprávu o vyhodnocení
splnění stanovených kritérií za rok 2021,
2. představenstvu obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., předložit zakladateli zprávy podle
předchozího odstavce doplněné o komentář.

K bodu: Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na zajištění lékařské pohotovostní služby –
rozhodnutí o poskytnutí dotace a schválení návrhu smlouvy
Usnesení č. 603/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. rozhodnout o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 850 000,- Kč z rozpočtu Jihočeského kraje organizaci
TEP, centrum sociálních služeb Veselí nad Lužnicí, IČO 75080265, se sídlem K Zastávce 647, Veselí nad
Lužnicí, na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2021 na území města Veselí nad Lužnicí,
2. schválit návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na zajištění lékařské
pohotovostní služby dle přílohy návrhu č. 669/RK/21;
II. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 6. 2021

K bodu: Pověření SOHZ – Nemocnice Volyně s.r.o.
Usnesení č. 604/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost Nemocnice Volyně s.r.o., o poskytnutí informace o možnosti vydání pověření k výkonu služby
obecného hospodářského zájmu;
II. neschvaluje
vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu Nemocnici Volyně s.r.o.,
IČO 25155946, se sídlem Husova 401, 387 01 Volyně;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, seznámit žadatele s přijatým usnesením.
T: 10. 6. 2021

K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 605/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 24. 5. 2021.
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K bodu: Individuální dotace na přeshraniční spolupráci
Usnesení č. 606/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost Alliance française Jižní Čechy z.s. o poskytnutí individuální dotace na přeshraniční spolupráci, která
je přílohou č. 1 návrhu č. 726/RK/21;
II. schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000,- Kč pro Alliance française Jižní Čechy z.s., nám. Přemysla
Otakara II. 79/21, 370 01, České Budějovice, IČO 26517434, na podporu akce „Svátek hudby 2021 –
Francouzský trh“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění uvedeném v příloze č. 3
návrhu č. 726/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné
k realizaci části II. usnesení.

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 607/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 642/RK/21;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 642/RK/21 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
1. ve výši 8 000,- Kč příjemci: Nadační fond Základní školy a Mateřské školy Dubné, Dubné 35, 373 84
Dubné, IČO 03801535, na zajištění akce: „5. ročník Dubenského běhu pro dobrou věc“,
2. ve výši 7 000,- Kč příjemci: Cech sv. Huberta z.s., Zahradní čtvrť 298, 373 33 Nové Hrady,
IČO 09240527, na zajištění akce: „Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství 2021“,
3. ve výši 5 000,- Kč příjemci: Michal Kočan - MIKO, Husova 69, 383 01 Prachatice, IČO 10306650,
na zajištění akce: „Eno-gastronomické přehlídky“,
4. ve výši 5 000,- Kč příjemci: Český rybářský svaz, z.s., Jihočeský územní svaz, Rybářská 237, Poříčí,
373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00434116, na zajištění akce: „Krajský přebor v LRU Přívlač 2021“,
5. ve výši 5 000,- Kč příjemci: TJ ČZ Strakonice, spolek, Máchova 108, 386 01 Strakonice, IČO 00475921,
na zajištění akce: „27. ročník Běhu městem Strakonice“,
6. ve výši 3 000,- Kč příjemci: 1. ETALON, z.s, Pražská 155, 397 01 Písek, IČO 04624025, na zajištění
akce: „Výstava Moderní české exlibris“;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné
k realizaci části II. usnesení.

K bodu: Návrh termínů jednání rady a zastupitelstva kraje ve II. pololetí roku 2021
Usnesení č. 608/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. harmonogram schůzí rady kraje ve II. pololetí roku 2021:
1. 7. 2021
29. 7. 2021
26. 8. 2021
16. 9. 2021
30. 9. 2021
7. 10. 2021
27. 10. 2021
11. 11. 2021
25. 11. 2021
2. 12. 2021
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16. 12. 2021
2. návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva kraje ve II. pololetí 2021:
9. 9. 2021
21. 10. 2021
16. 12. 2021;
II. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh harmonogramu zasedání zastupitelstva kraje
ve II. pololetí 2021 zastupitelstvu k projednání.
T: 24. 6. 2021
K bodu: Návrh dotace na pravidelnou činnost pro Českou společnost vodohospodářskou ČSSI, z.s. pro rok
2021
Usnesení č. 609/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o individuální dotaci z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje pro Českou společnost
vodohospodářskou ČSSI, z.s. ve výši 70 000,00 Kč na akci „Odborná vodohospodářská činnost“;
II. schvaluje
1. individuální dotaci z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje pro Českou společnost
vodohospodářskou ČSSI, z.s. ve výši 70 000,00 Kč na akci „Odborná vodohospodářská činnost“,
2. smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy návrhu č. 644/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné
k realizaci části II. usnesení.

K bodu: Informace o splnění cílů projektu se společností EKO-KOM a. s. za rok 2020 a Dohoda o spolupráci
na projektu pro rok 2021
Usnesení č. 610/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o splnění cílů projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění recyklace využitelných složek
komunálních odpadů včetně
jejich
obalové
složky v Jihočeském kraji“ dle Dohody o spolupráci
č. OSON/OZZL/058/20 v rozsahu
přílohy č. 1 k návrhu č. 629/RK/21 na základě usnesení rady kraje
č. 410/2020/RK-95 ze dne 30. 4. 2020;
II. schvaluje
uzavření Dohody o spolupráci při řešení projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění recyklace
využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Jihočeském kraji“ pro rok 2021
včetně přílohy č.1 se společností EKO-KOM a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČO 251 34 701,
ve znění dle přílohy č. 2 návrhu č.629/RK/21;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstku hejtmana, informovat radu kraje o plnění cílů projektu za rok 2021
v termínu do 31. 5. 2022.

K bodu: Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období
2021 - 2030
Usnesení č. 611/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období 2021-2030;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského
kraje na období 2021 - 2030;
III. ukládá
Mgr. Františkovi Talířovi, 1. náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje Koncepci environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období 2021 - 2030 k projednání.
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T: 24. 6. 2021

K bodu: SFDI 2021 – financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, návrh Dodatku č. 139S/2021/1
Usnesení č. 612/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh Dodatku č. 139S/2021/1 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2021 k „Financování silnic II. a III. třídy – Jihočeský kraj“ mezi Jihočeským krajem
a Státním fondem dopravní infrastruktury ve znění důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu 647/RK/21;
II. schvaluje
uzavření Dodatku č. 139S/2021/1 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2021 „Financování silnic II. a III. třídy – Jihočeský kraj“ ve výši 307 763 682,64 Kč
(převedené finanční prostředky z roku 2020 a alokované finanční prostředky z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury roku 2021 pro příjemce Jihočeský kraj) mezi Jihočeským krajem a Státním fondem
dopravní infrastruktury ve znění důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu 647/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit předložení schváleného návrhu znění
Dodatku č. 139S/2021/1 hejtmanovi kraje k podpisu.

K bodu: „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - část 2“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení č. 613/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2“ uvedené ve změnových
listech č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 9 návrhu
č. 764/RK/21;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 po započtení méněprací ve výši minus 2 019 223,30 Kč bez DPH pro samostatný úsek
„Modernizace silnice II/406 hranice kraje – Dačice“ dle důvodové zprávy a příloh č. 1 - 9 návrhu č.
764/RK/21,
2. změnový list č. 1 po započtení méněprací a víceprací ve výši 3 580 997,74 Kč bez DPH pro samostatný
úsek „Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu – Hrachoviště – Branná – Obora“ dle důvodové
zprávy a příloh č. 1 – 9 návrhu č. 764/RK/21,
3. prodloužení doby plnění na realizaci části s názvem „Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu
– Hrachoviště – Branná – Obora“ o 6 kalendářních dnů z důvodu přerušení prací na stavebním objektu
SO 103,
4. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599, ve
znění přílohy č. 9 k návrhu č. 764/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy
s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmanovi kraje k podpisu.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1399-1 za obcí Třebohostice“
Usnesení č. 614/2021/RK-18
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. 617/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 1399-1 za obcí
Třebohostice“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Most ev. č. 1399-1 za obcí Třebohostice“ na základě § 127
odst. 2 písm. d) zákona, tj. v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně
20
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

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 „Most ev. č. 1399-1 za obcí
Třebohostice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 13510-6 za obcí Rybova Lhota“
Usnesení č. 615/2021/RK-18
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. 618/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 13510-6 za obcí
Rybova Lhota“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Most ev. č. 13510-6 za obcí Rybova Lhota“ 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 „Most ev. č. 13510-6 za obcí
Rybova Lhota“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 105-040 před Bilinou“
Usnesení č. 616/2021/RK-18
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. 620/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 105-040 před
Bilinou“ 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. 105-040 před Bilinou“:
název společnosti:
Reno Šumava stavby s.r.o.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
28138236
za cenu nejvýše přípustnou 9 878 000,00 Kč bez DPH, 11 952 380,00 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 „Most ev. č. 105-040 před Bilinou“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 144-013 v Újezdci“
Usnesení č. 617/2021/RK-18
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. 621/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 144-013 v
Újezdci“ 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. 144-013 v Újezdci“:
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název společnosti:
Reno Šumava stavby s.r.o.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
28138236
za cenu nejvýše přípustnou 4 977 800,00 Kč bez DPH, 6 023 138,00 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 „Most ev. č. 144-013 v Újezdci“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 164-002 před obcí Hospříz“
Usnesení č. 618/2021/RK-18
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. 622/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 164-002 před obcí
Hospříz“ 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. 164-002 před obcí Hospříz“:
název společnosti:
MS STAVMONT s.r.o.
se sídlem:
Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice
IČO:
281 60 240
za cenu nejvýše přípustnou 6 794 627,04 Kč bez DPH, 8 221 498,72 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. 164-002 před obcí Hospříz“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výměna střešního pláště na budově přístavby –
Komenského 86“ (SOŠ a SOU Písek)
Usnesení č. 619/2021/RK-18
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. 666/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem „Výměna střešního pláště na budově přístavby –
Komenského 86“, 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 střešního pláště na budově přístavby –
Komenského 86“:
název společnosti: VRBKA střechy s.r.o.
se sídlem: Vrcovská 2517, 397 01 Písek
IČO: 28093569
za cenu nejvýše přípustnou 5 299 009,20 Kč bez DPH
6 411 801,10 Kč s DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení v pořadí:
1. název společnosti: TECHO CB s.r.o.
se sídlem: Stráňka 420, 370 01 Litvínovice
IČO: 25171381
za cenu nejvýše přípustnou 5 356 341,40 Kč bez DPH
6 481 173,10 Kč s DPH;
III. ukládá
Mgr. Zuzaně Sýbkové, ředitelce Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Komenského 86,
Písek, IČO 00511382:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Výměna střešního pláště na budově přístavby – Komenského 86“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výměna ležatých rozvodů vodovodu a vytápění a
renovace chodby ve 3. NP historické budovy Obchodní akademie České Budějovice“
Usnesení č. 620/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení a hodnocení nabídek uvedené v přílohách
č. 1 - 4 k návrhu č. 682/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem „Výměna ležatých rozvodů vodovodu a
vytápění a renovace chodby ve 3. NP historické budovy Obchodní akademie 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
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Výměna ležatých rozvodů vodovodu a vytápění a renovace
chodby ve 3. NP historické budovy Obchodní akademie České Budějovice“:
název společnosti: MATTEO CB s.r.o.
se sídlem: Slunečná 969/3, 370 01 České Budějovice
IČO: 25034260
za cenu nejvýše přípustnou 2 246 351,28 Kč bez DPH, 2 718 085,04 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Lence Kubátové, ředitelce Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1, IČO 60076046:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Výměna ležatých rozvodů vodovodu a vytápění a renovace chodby
ve 3. NP historické budovy Obchodní akademie České Budějovice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Propustek na silnici II/10552 Křižanov“
Usnesení č. 621/2021/RK-18
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. 616/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Propustek na silnici III/10552
Křižanov“ 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 „Propustek na silnici III/10552 Křižanov“:
název společnosti:
Reno Šumava stavby s.r.o.
se sídlem:
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČO:
28138236
za cenu nejvýše přípustnou 3 684 400,00 Kč bez DPH, 4 458 124,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení v pořadí:
název společnosti:
DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
se sídlem:
Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO:
26071584
za cenu nejvýše přípustnou 3 848 017,80 Kč bez DPH, 4 656 101,54 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 „Propustek na silnici III/10552 Křižanov“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P 13 A“
Usnesení č. 622/2021/RK-18
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 - 2 k návrhu č. 697/RK/21 na plnění
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veřejné zakázky s názvem „Modernizace komunikací II. třídy P 13 A“ 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 P 13 A“:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 22 919 707,20 Kč bez DPH, 27 732 845,71 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 268/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Modernizace komunikací II. třídy P 13 A“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Celoživotní vzdělávání pro 4. průmyslovou revoluci“
(VOŠ, SPŠ automobilní a technická, ČB)
Usnesení č. 623/2021/RK-18
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. 727/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem „Celoživotní vzdělávání pro 4. průmyslovou
revoluci“ konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Celoživotní vzdělávání pro 4. průmyslovou revoluci“:
název společnosti: STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.
se sídlem: Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČO: 48201952
za cenu nejvýše přípustnou 4 274 683,32 Kč bez DPH, 5 172 366,82 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Bc. Janu Šindelářovi, řediteli Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické, České
Budějovice, Skuherského 3, IČO 00582158:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Celoživotní vzdělávání pro 4. průmyslovou revoluci“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru
včetně dopravy a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“ (Muzeum středního Pootaví
Strakonice)
Usnesení č. 624/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení Rady Jihočeského kraje č. 391/2021/RK-15 ze dne 15. 4. 2021 ve věci Rozhodnutí zadavatele –
veřejná zakázka „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy a instalace pro nové
expozice v NKP Hrad Strakonice“ (Muzeum středního Pootaví Strakonice) v celém znění;
II. bere na vědomí
stanovisko poskytovatele dotace k veřejné zakázce „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru
včetně dopravy a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“ uvedené v příloze č. 1 k návrhu
č. 662/RK/21;
III. schvaluje
zrušení zadávacího řízení včetně odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě na veřejnou zakázku „Dodávka
výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy a instalace pro nové expozice v NKP Hrad
Strakonice“ na základě § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., neboť se v průběhu zadávacího
řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze na zadavateli
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval;
IV. ukládá
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PhDr. Ivaně Říhové, ředitelce Muzea středního Pootaví Strakonice, IČO 00072150, zajistit všechny potřebné
úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky
a softwaru včetně dopravy a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně
dopravy a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“ (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení č. 625/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 663/RK/21 a jeho
příloh č. 1 – 2,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Dodávka výpočetní
techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Muzeu středního Pootaví Strakonice, IČO 00072150, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele akce „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy
a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2
k návrhu č. 663/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Pavel Hroch, náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) PhDr. Ivana Říhová, ředitelka MSP Strakonice
Ilona Sedláčková, pracovnice MSP Strakonice
3) Ing. arch. Hynek Fetterle, autor projektové dokumentace
Renata Ouředníková, pracovnice MSP Strakonice
4) Mgr. František Chrastina, OKPP
Mgr. Patrik Červák, OKPP
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. PhDr. Ivaně Říhové, ředitelce Muzea středního Pootaví Strakonice, IČO 00072150, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „IT Technologie“
Usnesení č. 626/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 667/RK/21 a jeho příloh
č. 1–2;
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 nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „IT Technologie“;
III. ukládá
z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi:
1. pro otevírání obálek s nabídkami na akci „IT Technologie“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č.
2 k návrhu č. 667/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Kateřina Schacková, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
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Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. na výběr dodavatele na akci „IT Technologie“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu
č. 667/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) MUDr. Martin Kuba, hejtman kraje
Mgr. František Talíř, 1.náměstek hejtmana kraje
2) Ing. Milan Rybák, OZDR KÚ
Mgr. Petr Studenovský, OZDR KÚ
3) Ing. Miroslav Beneš, ZZS JčK
Marek Oktábec, ZZS JčK
4) Bc. Jan Pitálek, ZZS JčK
Václav Klečka, ZZS JčK
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI JčK
3. MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - druhá část“
Usnesení č. 627/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhů smluv o dílo a ustanovení komise podle
návrhu č. 725/RK/21 a jeho příloh č. 1 – 9;
II. schvaluje
zahájení otevřeného zadávacího řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k
zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – druhá
část“;
III. jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021- druhá část“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 9 k návrhu č. 725/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1. JUDr. Andrea Tetourová, ODSH
Bc. Milan Veleba, ODSH
2. Bc. Alena Frdlíková, OVZI
Jiří Letovský, OVZI
3. Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
Mgr. Michal Ludvík, OVZI;
2. komisi na výběr dodavatelů na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – druhá část“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 9 k návrhu č. 725/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1. Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana kraje
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana kraje
2. JUDr. Andrea Tetourová, ODSH
Bc. Milan Veleba, ODSH
3. Jiří Letovský, OVZI
Bc. Alena Frdlíková, OVZI
4. Petra Řimnáčová, OVZI
Ing. Jan Basík, OVZI
5. Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Pavel Bürger, OVZI
6. Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI
Ing. Tereza Nováková, OVZI;
IV. ukládá
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 „Rekonstrukce budovy Brantlova“ (SŠ a ZŠ, Vimperk, Nerudova
267)
Usnesení č. 628/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 699/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 budovy
Brantlova“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední škole a Základní škole, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele
„Rekonstrukce budovy Brantlova“; v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
2) Ing. Petr Žuravský, ředitel školy
Antonín Olah, vedoucí učitel OV
3) Ing. Helena Kolafová, odborný referent
Eva Kerekešová, ekonomka
4) Mgr. Lenka Fučíková, OSMT KÚ
Mgr. Vladimír Kuzba, OSMT KÚ
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ
Irena Štěpánková, OVZI KÚ,
2. Ing. Petrovi Žuravskému, řediteli školy, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k
projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“
Usnesení č. 629/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace podle návrhu č. 723/RK/21 a jeho
přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, závod ČK, ředitel
Jiří Němeček, SÚS JčK, závod ČK, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Ivana Schwarzová, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Šárka Šulistová Hošková, DiS., SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
6) Ing. Jana Ďurejová, Cisterciácké opatství Vyšší Brod
Eduard Beneš, Cisterciácké opatství Vyšší Brod
7) Ing. Milan Zálešák, Město Vyšší Brod, starosta
Bc. Jan Straka, Město Vyšší Brod, místostarosta,
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2. Ing. Andree Jankovcové, ředitelce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího
řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Silnice II/152 průtah Slavonice“
Usnesení č. 630/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 724/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Silnice II/152 průtah Slavonice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Silnice II/152 průtah Slavonice“ pověřenou posouzením a hodnocením nabídek
v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod JH, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK, závod JH, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Šárka Šulistová Hošková, DiS., SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ,
2. Ing. Andree Jankovcové, ředitelce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího
řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 1399-1 za obcí Třebohostice“
Usnesení č. 631/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 718/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce „Most ev. č. 1399-1 za obcí Třebohostice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 1399-1 za obcí Třebohostice“ pověřenou posouzením a
hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod ST, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK, závod ST, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Ing. Jan Hausel, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ivana Schwarzová, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ,
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2. Ing. Andree Jankovcové, ředitelce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího
řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Most ev. č. 13510-6 za obcí Rybova Lhota“
Usnesení č. 632/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 722/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Most ev. č. 13510-6 za obcí Rybova Lhota“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Most ev. č. 13510-6 za obcí Rybova Lhota“ pověřenou posouzením
a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod TA, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK, závod TA, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Šárka Šulistová Hošková, DiS., SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
5) Jindřich Nováček, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ,
2. Ing. Andree Jankovcové, ředitelce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího
řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Rozhodnutí jediného společníka o personálních záležitostech společnosti JIKORD s. r. o. stanovení odměny jednatele za rok 2020
Usnesení č. 633/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady společnosti JIKORD s. r. o., IČO 2817018, v souladu s ustanovením
§ 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
I.
schvaluje
vyhodnocení splnění podmínek k vyplacení zvláštní odměny za rok 2020, plynoucích ze smlouvy o výkonu
funkce jednatele společnosti JIKORD s. r. o. Ing. Josefa Michálka tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 návrhu
č. 687/RK/21;
II. určuje
zvláštní odměnu za dobu výkonu funkce jednatele v roce 2020 Ing. Josefu Michálkovi, jednateli společnosti
JIKORD s. r. o., uvedenou v příloze č. 2 návrhu č. 687/RK/21;
III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, informovat Ing. Josefa Michálka o příslušných částech I. a
II. tohoto usnesení.
T: 15. 6. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného společníka o organizačních otázkách společnosti Jihočeské letiště České
Budějovice, a. s. – výroční zpráva 2020, hospodářský výsledek 2020
Usnesení č. 634/2021/RK-18
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Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s., se
sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 26093545, zapsané v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1450, v souladu s ustanovením § 59 odst.
1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto rozhodnutí:
I. bere na vědomí
návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva obchodní společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s.,
uvedené v příloze č. 1 návrhu č. 692/RK/21;
II. schvaluje
1. výroční zprávu společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. za rok 2020, uvedeno v příloze č. 2
návrhu č. 692/RK/21,
2. účetní závěrku k 31. 12. 2020 obchodní společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s., která je
součástí výroční zprávy společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. za rok 2020, uvedené v příloze
č. 2 návrhu č. 692/RK/21;
III. rozhoduje
o rozdělení zisku obchodní společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s. za rok 2020 tak, že zisk ve
výši 2 394 616,08 Kč nebude rozdělen a bude celý převeden na účet nerozděleného zisku;
IV. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, informovat Ing. Roberta Kalu, člena představenstva
společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. o části I., II. a III. tohoto usnesení.
T: 15. 06. 2021

K bodu: Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 - silnice, mosty aktualizace č. 1
Usnesení č. 635/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh „Plánu reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 –silnice a mosty –
aktualizace č. 1“ uvedený v příloze návrhu č. 714/RK/21;
II. ukládá
Ing. Andree Jankovcové, ředitelce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, realizovat „Plán reprodukce
majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 – silnice a mosty – aktualizace č. 1“.

K bodu: Jmenování členů komisí
Usnesení č. 636/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. jmenuje
1. za zřizovatele jako členy výběrové komise pro výběr ekonomického náměstka Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje:
- Mgr. Bc. Antonína Kráka, náměstka hejtmana
- Ing. Tomáše Hajduška, náměstka hejtmana
jako náhradníky:
- Pavla Hrocha, náměstka hejtmana
- doc. Ing. Lucii Kozlovou, Ph.D., náměstkyni hejtmana,
2. za zřizovatele jako členy výběrové komise pro výběr provozního náměstka Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje:
- Mgr. Bc. Antonína Kráka, náměstka hejtmana
- Mgr. Františka Talíře, 1. náměstka hejtmana
jako náhradníky:
- Pavla Hrocha, náměstka hejtmana
- Mgr. Pavla Klímu, náměstka hejtmana
II. ukládá
Ing. Andree Jankovcové, ředitelce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, provést výběrová řízení a určit
členy výběrových komisí za zřizovatele osoby uvedené v části I. usnesení.
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K bodu: Koupě pozemků v k. ú. Žíšov u Veselí nad Lužnicí od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových
Usnesení č. 637/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi pozemku parcely KN č. 4910 a pozemku parcely KN č. 4912 v k. ú. Žíšov u Veselí nad Lužnicí
za cenu sjednanou ve výši 25 000 Kč z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, IČO 69797111, do vlastnictví
Jihočeského kraje dle návrhu kupní smlouvy v příloze č. 1 návrhu č. 648/RK/21,
b) předání pozemků dle části I. 1. a) usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Krajskému školnímu
hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, zřizovanému krajem, ke dni
podání návrhu na vklad práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
c) zřízení věcného práva v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., spočívajícího v závazku kupujícího
(povinného) nezcizit převáděný majetek dle části I. 1. a) usnesení a nezatížit jej zástavním právem, a to po
dobu 10 let od okamžiku právních účinků vkladu vlastnického práva dle návrhu kupní smlouvy v příloze
č. 1 návrhu č. 648/RK/21 do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) a I. 1. c) usnesení,
b) zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující
svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) usnesení,
3. vzít na vědomí
informaci, že OZZL má potřebné zdroje v rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2021 na ORJ 07
a rozpočtovým opatřením zajistí převod finančních prostředků na úhradu kupní ceny za pozemky v části I. 1.
usnesení a souvisejících nákladů na ORJ 04, OHMS;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na výkup dle části I. usnesení
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Čakov u Českých Budějovic
Usnesení č. 638/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Čakov u Českých Budějovic, svěřených k hospodaření
Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 113 podle přílohy č. 1 návrhu
č. 645/RK/21 s dodržením limitu ceny s hodnotou -1,3 % v neprospěch kraje a překročením limitu výměry
o +0,9 % 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: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Čakovec
Usnesení č. 639/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Čakovec, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 113 podle přílohy č. 1 návrhu č. 503/RK/21 s překročením
limitu ceny o +2,5 % a výměry +2,1 % 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.
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K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Štěkeň
Usnesení č. 640/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Štěkeň, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 755 podle přílohy č. 1 návrhu č. 707/RK/21 s dodržením
limitů ceny s hodnotou -9,0 % a výměry s hodnotou -10,0 % v neprospěch kraje;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů
vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Vítkov u Štěkně
Usnesení č. 641/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Vítkov u Štěkně, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 679 podle přílohy č. 1 návrhu
č. 708/RK/21 s dodržením limitů ceny s hodnotou -5,4 % a výměry s hodnotou -7,5 % v neprospěch kraje;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů
vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Souhlas s odstraněním staveb v k. ú. Soběslav
Usnesení č. 642/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
2. schválit
odstranění stavby průmyslového objektu bez čp/če, která je součástí pozemku parcely KN č. 395 a dále
dvou staveb nezapsaných v katastru nemovitostí (sklad I a sklad II), které jsou umístěny rovněž na pozemku
parcele KN č. 395 vše v k. ú. Soběslav, ve vlastnictví Jihočeského kraje s právem hospodaření pro Střední
školu řemeslnou a Základní školu, Soběslav, Wilsonova 405, IČO 72549572,
2. uložit
a) Ing. Darje Bártové, ředitelce Střední školy řemeslné a Základní školy, Soběslav, Wilsonova 405,
zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení,
b) JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit změnu v příloze příslušné
zřizovací listiny vymezující svěřený majetek po realizaci části I. 1. usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Věcné břemeno pro EG.D, a.s. v k. ú. Č. Budějovice 3 - rekonstrukce
Usnesení č. 643/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. zřízení věcného břemene - služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku parc. KN č. 2623/4 v rozsahu
cca 18 bm v k. ú. Č. Budějovice 3, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu umístění
nového rozvaděče VN, v právu uložení zemního kabelového vedení VN a v právech vyplývajících
z energetického zákona č. 458/2000 Sb. ve prospěch společnosti EG.D, a.s., IČO 28085400,
za jednorázovou úhradu 4 000 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/049/21 v příloze č. 4 návrhu č. 247/RK/21,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 247/RK/21;
II. pověřuje
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Ing. Luboše Kubáta, ředitele Střední školy polytechnické, Nerudova 59, se sídlem Nerudova 59, 370 04
České Budějovice, IČO 00582336, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene dle části I. 2. usnesení.

K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - zrušení části usnesení č. 789/2020/RK-101
Usnesení č. 644/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
část usnesení č. 789/2020/RK-101 ze dne 30. 7. 2020, bod II., příloha č. 1:
1. řádek č. 179 ve věci poskytnutí dotace Růženě Douchové, 382 81 Besednice, v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva,
2. řádek č. 307 ve věci poskytnutí dotace Václavu Vondráškovi, 377 01 Jindřichův Hradec, v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva,
3. řádek č. 341 ve věci poskytnutí dotace Miloslavu Kofroňovi, 399 01 Milevsko v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva,
4. řádek č. 531 ve věci poskytnutí dotace Antonínu Maškovi, 378 52 Blažejov, v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva;
5. řádek č. 535 ve věci poskytnutí dotace Josefu Diorkovi, 382 41 Kaplice, nyní bytem ******, 382 41 Kaplice,
v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové
dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva;
II. schvaluje
1. poskytnutí dotace v maximální výši 120 000,- Kč Růženě Staškové, 382 81 Besednice, v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru
schváleného usnesením rady kraje č. 954/2019/RK-74 ze dne 15. 8. 2019,
2. poskytnutí dotace v maximální výši 127 500,- Kč Miloši Kofroňovi, 143 00 Praha 4, v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru
schváleného usnesením rady kraje č. 954/2019/RK-74 ze dne 15. 8. 2019,
3. poskytnutí dotace v maximální výši 120 000,- Kč Romanu Maškovi, 378 52 Blažejov, v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru
schváleného usnesením rady kraje č. 954/2019/RK-74 ze dne 15. 8. 2019;
4. poskytnutí dotace v maximální výši 120 000,- Kč Josefu Diorkovi, 382 41 Kaplice, v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru
schváleného usnesením rady kraje č. 954/2019/RK-74 ze dne 15. 8. 2019;
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 III.“
Usnesení č. 645/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. žádost Jany Janů, žádost Jana Mareše, žádost Vojtěcha Pumpra, žádost Františka Panského, žádost
Františka Kamiše, žádost Radka Hrona, žádost Karla Prokopa, žádost Miroslava Vrby a žádost Jany
Freyové 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
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vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu
č. 650/RK/21,
2. žádost Ireny Šimečkové o změnu příjemce dotace, o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla, a
o změnu zdroje tepla v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 650/RK/21;
II. schvaluje
1. Janě Janů, 391 56 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,
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/4625/2020 ze dne 16. 3. 2020 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/4625/2020/D č. 1 ze dne 27. 9. 2020 dle přílohy č. 2 k návrhu č. 650/RK/21, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021,
3. Janu Marešovi, 397 01 Písek, 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/5106/2020 ze dne 14. 5. 2020 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/5106/2020/D č. 1 ze dne 9. 12. 2020 dle přílohy č. 3 k návrhu č. 650/RK/21, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021,
5. Vojtěchu Pumprovi, 378 03 Majdalena, 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,
6. 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/5686/2020 ze dne 9. 3. 2020 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/5686/2020/D č. 1 ze dne 1. 11. 2020 dle přílohy č. 4 k návrhu č. 650/RK/21, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021,
7. Františku Panskému, 386 01 Jinín, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 9. 2021,
8. 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/5631/2020 ze dne 14. 5. 2020 dle přílohy č. 5
k návrhu č. 650/RK/21, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021,
9. 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/4908/2020 ze dne 2. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1
SDO/OEZI/4908/2020 ze dne 5. 10. 2020, uzavřené s Irenou Šimečkovou, 382 41 Bujanov, kterým se mění
příjemce dotace v preambuli smlouvy z Ireny Šimečkové, 382 41 Bujanov na Miroslava Šimečka, 382 41
Bujanov z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě darovací smlouvy, kterým je dále
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021 a 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. 650/RK/21,
10. Františku Kamišovi, 374 01 Hranice, 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,
11. 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/4497/2020 ze dne 2. 3. 2020 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/4497/2020/D č. 1 ze dne 17. 9. 2020 dle přílohy č. 7 k návrhu č. 650/RK/21, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021,
12. Radku Hronovi, 377 01 Jindřichův Hradec, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, do 30. 9. 2021,
13. 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)
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v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5042/2020 ze dne 28. 4. 2020 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/5042/2020/D č. 1 ze dne 9. 12. 2020 dle přílohy č. 8 k návrhu č. 650/RK/21, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021,
14. Karlu Prokopovi, 389 01 Drahonice, 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,
15. 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/4680/2020 ze dne 9. 4. 2020 ve znění dodatku
č. 2 SDO/OEZI/4680/2020/D č. 2 ze dne 9. 12. 2020 dle přílohy č. 9 k návrhu č. 650/RK/21, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021,
16. Miroslavu Vrbovi, 378 02 Dolní Žďár, 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,
17. 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/5030/2020 ze dne 28. 4. 2020 ve znění dodatku
č. 2 SDO/OEZI/5030/2020/D č. 2 ze dne 22. 3. 2021 dle přílohy č. 10 k návrhu č. 650/RK/21, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021,
18. Janě Freyové, 380 01 Červený Hrádek, 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. 7. 2021,
19. 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/6185/2020 ze dne 28. 5. 2020 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/6185/2020/D č. 1 ze dne 12. 5. 2021 dle přílohy č. 11 k návrhu č. 650/RK/21, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 7. 2021;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 7. 2021
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. 646/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Zdeňky Marešové a žádost Martina Nechutného 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. 701/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/6029/2018, uzavřené dne 17. 5. 2018 se Zdeňkou
Marešovou, 391 01 Sezimovo Ústí, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy ze Zdeňky
Marešové, 391 01 Sezimovo Ústí, na Čestmíra Mareše, 391 01 Sezimovo Ústí, a to z důvodu změny
vlastnictví předmětné nemovitosti na základě vypořádání společného jmění manželů vzhledem k rozvodu
manželů Marešových, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 701/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/6383/2018, uzavřené dne 17. 5. 2018 s Martinem
Nechutným, 392 01 Přehořov, kterým se mění příjemce dotace v preambuli smlouvy z Martina Nechutného,
392 01 Přehořov, na Ilonu Malknechtovou, 391 73 Hlavatce, a to z důvodu změny vlastnictví předmětné
nemovitosti na základě kupní smlouvy, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 701/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 7. 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. 647/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. žádost Stanislava Pražmy, žádost Petra Tomana, žádost Josefa Tripese, žádost Josefa Nováka, žádost
Davida Petra, žádost Lucie Ptáčkové, žádost Václava Heřmánka, žádost Petra Konopy, žádost Václava
Vaňouse, žádost Dagmar Šindlerové, žádost Miroslava Dinky, žádost Jiřího Soldáta, žádost Františka
Soldáta a žádost Karla Vodičky 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. 649/RK/21,
2. žádost Jany Dvořákové a žádost Jana Voseckého 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. 649/RK/21,
3. žádost Karla Kohouta o změnu bankovního spojení příjemce dotace v uzavřené smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji –
Nová zelená úsporám“, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 649/RK/21,
4. žádost Bohumila Pouzara 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. 649/RK/21;
II. schvaluje
1. Stanislavu Pražmovi, 391 81 Žíšov, 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/7622/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021, dle přílohy č. 2
k návrhu č. 649/RK/21,
3. Petru Tomanovi, 386 01 Čejetice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 15. 12. 2021,
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/6808/2020 ze dne
2. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 15. 12. 2021, dle přílohy č. 3
k návrhu č. 649/RK/21,
5. Josefu Tripesovi, 373 21 Slavče, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 30. 9. 2021,
6. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/7462/2020 ze dne
2. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021, dle přílohy č. 4
k návrhu č. 649/RK/21,
7. Josefu Novákovi, 370 05 České Budějovice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 12. 2021,
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/6821/2020 ze dne
1. 10. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 5
k návrhu č. 649/RK/21,
9. Davidu Petrovi, 382 32 Velešín, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 12. 2021,
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/6813/2020 ze dne
2. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 6
k návrhu č. 649/RK/21,
11. Lucii Ptáčkové, 370 06 Nedabyle, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 30. 12. 2021,
12. 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/7234/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 12. 2021 a kterým dochází
k opravě usnesení Rady Jihočeského kraje v čl. IX „Závěrečná ustanovení“ smlouvy, jímž byla Lucii
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Ptáčkové, 370 06 Nedabyle, schválena dotace, z čísla usnesení 560/2020/RK-98 na číslo usnesení
559/2020/RK-98, dle přílohy č. 7 k návrhu č. 649/RK/21,
13. Václavu Heřmánkovi, 391 56 Tábor, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 30. 9. 2021,
14. 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/7249/2020 ze dne
4. 8. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021, dle přílohy č. 8
k návrhu č. 649/RK/21,
15. Petru Konopovi, 373 61 Hrdějovice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 30. 9. 2021,
16. 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/7220/2020 ze dne
6. 8. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021 a kterým dochází
k opravě usnesení Rady Jihočeského kraje v čl. IX „Závěrečná ustanovení“ smlouvy, jímž byla Petru
Konopovi, 373 61 Hrdějovice, schválena dotace, z čísla usnesení 560/2020/RK-98 na číslo usnesení
559/2020/RK-98, dle přílohy č. 9 k návrhu č. 649/RK/21,
17. Václavu Vaňousovi, 378 61 Člunek, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 12. 2021,
18. 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/7179/2020 ze dne
6. 8. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021 a kterým dochází
k opravě usnesení Rady Jihočeského kraje v čl. IX „Závěrečná ustanovení“ smlouvy, jímž byla Václavu
Vaňousovi, 378 61 Člunek, schválena dotace, z čísla usnesení 560/2020/RK-98 na číslo usnesení
559/2020/RK-98, dle přílohy č. 10 k návrhu č. 649/RK/21;
19. 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/7076/2020, uzavřené
dne 17. 9. 2020 s Josefem Dvořákem, 391 01 Sezimovo Ústí, kterým se mění příjemce dotace z Josefa
Dvořáka, 391 01 Sezimovo Ústí na Janu Dvořákovou, 391 01 Sezimovo Ústí z důvodu změny vlastnictví
předmětné nemovitosti na základě ukončeného dědického řízení vzhledem k úmrtí Josefa Dvořáka, dle
přílohy č. 11 k návrhu č. 649/RK/21,
20. Dagmar Šindlerové, 377 01 Jindřichův Hradec, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla
v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 12. 2021,
21. 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/7404/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 12
k návrhu č. 649/RK/21,
22. 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/7632/2020, uzavřené
dne 4. 8. 2020 s Václavem Voseckým, 391 65 Bechyně, kterým se mění příjemce dotace z Václava
Voseckého, 391 65 Bechyně na Jana Voseckého, 391 65 Bechyně z důvodu změny vlastnictví předmětné
nemovitosti na základě ukončeného dědického řízení vzhledem k úmrtí Václava Voseckého, dle přílohy č. 13
k návrhu č. 649/RK/21,
23. Miroslavu Dinkovi, 384 51 Horní Planá, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 12. 2021,
24. 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/7037/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 14
k návrhu č. 649/RK/21,
25. 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/6874/2020, uzavřené
dne 17. 9. 2020 s Karlem Kohoutem, 370 06 Srubec, kterým se mění bankovní spojení příjemce dotace
v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 15 k návrhu č. 649/RK/21,
26. Jiřímu Soldátovi, 375 01 Dražíč, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 12. 2021,
27. 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/7493/2020 ze dne
2. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 16
k návrhu č. 649/RK/21,
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28. Bohumilu Pouzarovi, 373 71 Libníč, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci projektu „Kotlíkové dotace
v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, z tepelného čerpadla na kondenzační kotel na zemní plyn a
poskytnutí dotace v maximální výši 95 000,- Kč,
29. 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/6732/2020 ze dne
2. 9. 2020, kterým se mění nový zdroj tepla z tepelného čerpadla na kondenzační kotel na zemní plyn
a snižuje se dotace na maximální výši 95 000,- Kč, dle přílohy č. 17 k návrhu č. 649/RK/21,
30. Františku Soldátovi, 375 01 Dražíč, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 1. 11. 2021,
31. 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/7490/2020 ze dne
2. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 1. 11. 2021, dle přílohy č. 18
k návrhu č. 649/RK/21,
32. Karlu Vodičkovi, 370 08 Staré Hodějovice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 8. 2021,
33. 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/6983/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 8. 2021, dle přílohy č. 19
k návrhu č. 649/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 7. 2021

K bodu: Peěžitý dar místním akčním skupinám a Krajskému sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje
Usnesení č. 648/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí peněžitých darů v celkové výši 4 500 000 Kč jednotlivým místním akčním skupinám působícím
na území Jihočeského kraje a Krajskému sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje:
MAS VLTAVA, z.s.

IČO 26663414

250 000 Kč

Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.

IČO 26083426

265 000 Kč

Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

IČO 26098296

265 000 Kč

Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.

IČO 26081822

265 000 Kč

MAS BRÁNA PÍSECKA z.s.

IČO 27047792

265 000 Kč

Místní akční skupina Střední Povltaví z. s.

IČO 26998807

265 000 Kč

MAS Strakonicko, z.s.

IČO 26660121

265 000 Kč

MAS Lužnice, z.s.

IČO 26677849

250 000 Kč

MAS Vodňanská ryba, z.s.

IČO 26663996

265 000 Kč

Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.

IČO 26080575

265 000 Kč

MAS Krajina srdce, z. s.

IČO 26663503

265 000 Kč

MAS Rozkvět, z. s.

IČO 26658691

250 000 Kč

MAS Sdružení Růže z. s.

IČO 26656906

265 000 Kč

MAS Česká Kanada o.p.s.

IČO 28158717

265 000 Kč

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

IČO 26075679

265 000 Kč

MAS Šumavsko, z. s.

IČO 26663091

265 000 Kč

Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.
Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje

IČO 26943573
IČO 72535369

10 000 Kč
295 000 Kč

2. uzavření darovacích smluv podle návrhu vzorové darovací smlouvy dle přílohy č. 2 návrhu č. 684/RK/21;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh části I. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 6. 2021
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K bodu: Cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje
Usnesení č. 649/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
zápis z jednání komise k výběru držitelů Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových
tradic Jihočeského kraje v příloze č. 2 návrhu č. 668/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit udělení Ceny hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic
Jihočeského kraje a uzavření darovacích smluv dle příloh č. 3 a č. 4 návrhu č. 668/RK/21 s těmito příjemci:
1. Jiřina Zikmundová,
2. Ing. Miroslav Šobr;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmana, předložit část II. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 6. 2021

K bodu: Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2020
Usnesení č. 650/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s účetní závěrkou Jihočeského kraje za rok 2020 sestavenou k 31. 12. 2020 dle příloh návrhu č. 710/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Jihočeského kraje za rok 2020;
III. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit účetní závěrku Jihočeského kraje za rok 2020
k projednání zastupitelstvu kraje na jednání 24. 6. 2021.

K bodu: Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2020
Usnesení č. 651/2021/RK-18
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s návrhem Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2020 podle příloh návrhu č. 672/RK/21;
II. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zveřejnit radou kraje odsouhlasený návrh
závěrečného účtu v souladu se zákonnou povinností kraje pro uplatnění připomínek občanů,
2. Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh Závěrečného účtu Jihočeského kraje
za rok 2020 k projednání zastupitelstvu kraje na jednání dne 24. 6. 2021;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2020 s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje:
I. schvaluje
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2020 podle příloh č. 1 až č. 8 návrhu č. 211/ZK/21 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku
hospodaření kraje k 31. 12. 2020 v celkové výši +3 428 539 505,34 Kč,
2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2020 v objemu 599 980 002,79 Kč
převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje;
II. bere na vědomí
obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2020 včetně opatření přijatých
k nápravě zjištěného nedostatku dle přílohy č. 9 návrhu č. 211/ZK/21.

K bodu: Rozpočtové změny 14/21
Usnesení č. 652/2021/RK-18
39
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočtová opatření č. 166/R – 185/R;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření č. 165/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 166/R – 185/R,
2. Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit rozpočtové opatření č. 165/Z zastupitelstvu
kraje k projednání.

MUDr. Martin Kuba
Hejtman Jihočeského kraje

……………………………………..
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