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 19. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 10. 6. 2021
Program:
1. Poskytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmana
Usnesení 653/2021/RK-19
2. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 654/2021/RK-19
3. Individuální dotace na zajištění programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského
vědeckotechnického parku, a.s. na období 2021/2022
Usnesení 655/2021/RK-19
4. Individuální dotace na ztrátu z činnosti JVTP, a.s.
Usnesení 656/2021/RK-19
5. Odvolání a jmenování členů Komise pro inovace Jihočeského kraje
Usnesení 657/2021/RK-19
6. Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2021
Usnesení 658/2021/RK-19
7. Návrhy dotací v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021
Usnesení 659/2021/RK-19
8. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022-2024
Usnesení 660/2021/RK-19
9. Metodika pro poskytování účelové dotace dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022
Usnesení 661/2021/RK-19
10. Dokumenty pro správu sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
Usnesení 662/2021/RK-19
11. Personální záležitosti u příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v sociální oblasti
Usnesení 663/2021/RK-19
12. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v sociální oblasti za rok 2020
Usnesení 664/2021/RK-19
13. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace v sociální oblasti
Usnesení 665/2021/RK-19
14. Digitální technická mapa Jihočeského kraje – informace o stavu projektu
Usnesení 666/2021/RK-19
15. Vzor Smlouvy o poskytování hostované elektronické spisové služby
Usnesení 667/2021/RK-19
16. Zpráva o činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu za rok 2020
Usnesení 668/2021/RK-19
17. Personální záležitosti JCCR p.o. - odměna ředitele za I. pololetí 2021
Usnesení 669/2021/RK-19
18. Snížení počtu turistických oblastí - ukončení Smlouvy o spolupráci s DMO Prácheňsko a PodKletí
Usnesení 670/2021/RK-19
19. Schválení realizace projektu „LIFE RIVER CONTINUUM“ v pozici přidruženého příjemce a jeho
financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 671/2021/RK-19
20. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2021 - 3.
část
Usnesení 672/2021/RK-19
21. Návrh Programu rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027
Usnesení 673/2021/RK-19
22. Vyslání zástupce Jihočeského kraje na jednání valné hromady společnosti RERA a.s.,
Usnesení 674/2021/RK-19
23. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - 1“ a jeho financování z rozpočtu JčK
Usnesení 675/2021/RK-19
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24. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 B - 3“ a jeho financování z rozpočtu JčK
Usnesení 676/2021/RK-19
25. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P13 A“ a jeho financování z rozpočtu JčK
Usnesení 677/2021/RK-19
26. „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - část 3“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 2
Usnesení 678/2021/RK-19
27. SFDI 2021 - rozšíření výběru silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů k realizaci a spolufinancování z
rozpočtu SFDI
Usnesení 679/2021/RK-19
28. „Požární vybavení - Heliport HEMS České Budějovice“ - vícepráce, dodatek č. 1
Usnesení 680/2021/RK-19
29. „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících
Domin a Bažina“- vícepráce a méněpráce - dodatek č. 3
Usnesení 681/2021/RK-19
30. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava hřišť sportovního areálu DDM Prachatice“ (Dům dětí a
mládeže Prachatice)
Usnesení 682/2021/RK-19
31. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava šaten“ (Střední odborné učiliště zemědělské a služeb,
Dačice, nám. Republiky 86)
Usnesení 683/2021/RK-19
32. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Modernizace šaten Gymnázium Jírovcova 8, České
Budějovice“
Usnesení 684/2021/RK-19
33. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace odborných učeben v budově školy SOŠ a SOU,
Kaplice“
Usnesení 685/2021/RK-19
34. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P11 C“
Usnesení 686/2021/RK-19
35. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace gastronomického provozu SŠOSŘ, Bydlinského
2474, Tábor“
Usnesení 687/2021/RK-19
36. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výukové vybavení DDM Prachatice“
Usnesení 688/2021/RK-19
37. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce a modernizace mateřské školy pro zrakově
postižené a speciálně pedagogického centra“ (MŠ pro zrakově postižené, Č. Budějovice)
Usnesení 689/2021/RK-19
38. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálních zařízení chráněného bydlení
Mačkov“
Usnesení 690/2021/RK-19
39. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce elektrických rozvodů NN, STA, PC a
přivolávacího systému - 1. etapa“ (SOŠ Blatná, V Jezárkách 745)
Usnesení 691/2021/RK-19
40. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace v 2. a 3. NP“ (Gymnázium
Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec)
Usnesení 692/2021/RK-19
41. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, WC a elektroinstalace
Táboritská 1064“ (OA, SOŠ a SOU Třeboň)
Usnesení 693/2021/RK-19
42. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, realizace
systému nucené výměny vzduchu s rekuperací“ (ZŠ Vodňany, nám. 5. května 104)
Usnesení 694/2021/RK-19
43. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Sil. III/15811 v úseku od křiž. se sil. III/15810 – Pohorská Ves,
I. etapa“
Usnesení 695/2021/RK-19
44. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev.č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi“
Usnesení 696/2021/RK-19
45. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Nehodové lokality v okrese Prachatice“
Usnesení 697/2021/RK-19
46. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Nehodová lokalita silnice II/141 Vodňany – Bavorov (Svinětice)“
Usnesení 698/2021/RK-19
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47. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka 4 ks kolových nakladačů“
Usnesení 699/2021/RK-19
48. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Domu dětí a mládeže České
Budějovice – dokončení akce“
Usnesení 700/2021/RK-19
49. Ukončení smlouvy na „Zpracování projektové dokumentace v rámci realizace akce: Rekonstrukce Chaty
MLÁDÍ – Zadov“
Usnesení 701/2021/RK-19
50. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v gesci OŠMT
Usnesení 702/2021/RK-19
51. Žádost o změnu účelu dotace na akci Mistrovství světa v hokejbalu kategorie Masters
Neschváleno
52. Personální záležitosti školství - odměny pro ředitele škol a školských zařízení
Usnesení 703/2021/RK-19
53. Personální záležitosti školství - návrh přiznání odměny a změna platových stupňů
Usnesení 704/2021/RK-19
54. Výsledky konkursních řízení
Usnesení 705/2021/RK-19
55. Personální záležitosti školství - platové výměry
Usnesení 706/2021/RK-19
56. Rozpočet školství - druhá úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení 707/2021/RK-19
57. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 708/2021/RK-19
58. Revokace usnesení č. 127/2016/ZK-22 realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování
a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Obchodní akademie, České
Budějovice
Usnesení 709/2021/RK-19
59. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení 710/2021/RK-19
60. Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje veřejnou
linkovou dopravou
Usnesení 711/2021/RK-19
61. Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, a.s.
Usnesení 712/2021/RK-19
62. Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 – stroje a stavby aktualizace č. 1
Usnesení 713/2021/RK-19
63. Prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení 714/2021/RK-19
64. Úprava vztahu zřizovatele k příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na rok 2021
Usnesení 715/2021/RK-19
65. Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace
2021
Usnesení 716/2021/RK-19
66. Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
(mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2021
Usnesení 717/2021/RK-19
67. Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie
bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2021
Usnesení 718/2021/RK-19
68. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení
Usnesení 719/2021/RK-19
69. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice- vyhlášení
Usnesení 720/2021/RK-19
70. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Vráto - vyhlášení
Usnesení 721/2021/RK-19
71. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Kosov u Opalic - vyhlášení
Usnesení 722/2021/RK-19
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72. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Stříbřec - vyhlášení
Usnesení 723/2021/RK-19
73. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - ukončení záměru
Usnesení 724/2021/RK-19
74. Prodej pozemku v k. ú. Domašín u Studené - ukončení záměru
Usnesení 725/2021/RK-19
75. Prodej pozemků v k. ú. Kožlí u Orlíka - ukočení záměru
Usnesení 726/2021/RK-19
76. Prodej pozemku v k. ú. Blažejov - ukončení záměru
Usnesení 727/2021/RK-19
77. Prodej pozemku v k. ú. Temelín - ukončení záměru
Usnesení 728/2021/RK-19
78. Směna pozemků v k. ú. Láz u Radomyšle - ukončení záměru
Usnesení 729/2021/RK-19
79. Směna pozemků v k. ú. Stachy - ukončení záměru
Usnesení 730/2021/RK-19
80. Směna pozemků v k. ú. Nuzín - ukočení záměru
Usnesení 731/2021/RK-19
81. Koupě pozemku v k. ú. Nová Pec od ČR - Státního pozemkového úřadu
Usnesení 732/2021/RK-19
82. Bezúplatný převod betonové podzemní stavby - ženijního úkrytu v k. ú. Frymburk od ČR - Ministerstva
obrany
Usnesení 733/2021/RK-19
83. Prodej bývalé kotelny v k. ú. Jindřichův Hradec
Usnesení 734/2021/RK-19
84. Prodej pozemku parc. č. 791/20 v k. ú. Horní Planá
Usnesení 735/2021/RK-19
85. Darování pozemků v k. ú. Osek u Radomyšle obci Osek
Usnesení 736/2021/RK-19
86. Darování pozemku v k. ú. Lišov městu Lišov a přijetí daru pozemků od města Lišov
Usnesení 737/2021/RK-19
87. Přijetí daru pozemku v k. ú. Blatná od města Blatná pro výstavbu výjezdové základny ZZS Jihočeského
kraje
Usnesení 738/2021/RK-19
88. Budoucí směna pozemků v k. ú. Lišov
Usnesení 739/2021/RK-19
89. Koupě pozemku pod budoucí výjezdovou základnou ZZŠ v k.ú. Volary
Přerušeno
90. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Debrník a v části k. ú. Svinky
Usnesení 740/2021/RK-19
91. Prominutí dluhu společnosti Office Food s r.o.
Usnesení 741/2021/RK-19
92. Věcné břemeno pro EG.D, a.s. v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce - rekonstrukce NN
Usnesení 742/2021/RK-19
93. Věcné břemeno pro CETIN a.s. v k. ú. Planá u Č. Budějovic
Usnesení 743/2021/RK-19
94. Dotační program Zřizování nových oplocenek - žádosti k projednání
Usnesení 744/2021/RK-19
95. Dotační program Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění
dopadů klimatické změny, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 745/2021/RK-19
96. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení 746/2021/RK-19
97. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám“
Usnesení 747/2021/RK-19
98. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 748/2021/RK-19
99. Realizace projektu „Kulinářské dědictví“ a jeho předfinancování a kofinancování z rozpočtu kraje
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Usnesení 749/2021/RK-19
100. Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2021 - 2025
Usnesení 750/2021/RK-19
101. Koncepce rozvoje zřizovaných organizací Jihočeského kraje v oblasti kultury na období 2021–2026 (s
vyhodnocením období 2015–2020)
Usnesení 751/2021/RK-19
102. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti kultury za rok
2020
Usnesení 752/2021/RK-19
103. Rozpočtové změny 15/21
Usnesení 753/2021/RK-19
104. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 24. 6. 2021
Usnesení 754/2021/RK-19

*****
K bodu: Poskytnutí individuálních dotací v gesci Odboru kancelář hejtmana
Usnesení č. 653/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí individuální dotace těchto subjektů:
1. Československá obec legionářská, z.s., na podporu činnosti jednot Československé obce legionářské
působících v rámci Jihočeského kraje,
2. Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných, z.s., na podporu činnosti Krajské organizace Jihočeského
Vojenského sdružení rehabilitovaných;
II. schvaluje
1. poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Československou obcí legionářskou,
z.s., IČO 452 47 455, ve výši 50 000 Kč, v režimu podpory de minimis,
2. poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Jihočeským Vojenským sdružením
rehabilitovaných, z.s, IČO 01629573, ve výši 40 000 Kč, v režimu nezakládajícím veřejnou podporu,
3. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 1 a č. 2 návrhu
č. 731/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů
vedoucích k realizaci části II. usnesení.

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 654/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 770/RK/21;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 770/RK/21 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
1. ve výši 5 000,- Kč příjemci: Cyklistický klub Jihočeské naděje z.s., Havlíčkova 501, 391 81 Veselí
nad Lužnicí, IČO 06740804, na zajištění akce: „Český pohár mezinárodní závod UCI C2 v cyklokrosu“,
2. ve výši 5 000,- Kč příjemci: Nadační fond Gaudeamus, Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČO 25228633,
na zajištění akce: „XXIX. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky“;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné
k realizaci části II. usnesení.
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K bodu: Individuální dotace na zajištění programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského
vědeckotechnického parku, a.s. na období 2021/2022
Usnesení č. 655/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s., IČO 28080581, o poskytnutí individuální dotace
podle přílohy č. 1, návrhu č. 740/RK/21,
2. rozsah činností dle přílohy č. 4, návrhu č. 740/RK/21, které vykonává Jihočeský vědeckotechnický park,
a.s., IČO 28080581, ve veřejném zájmu kraje,
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu
spojeného se zajištěním programu Jihočeských podnikatelských voucherů dle přílohy č. 2, návrhu
č. 740/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu spojeného se zajištěním
programu Jihočeských podnikatelských voucherů Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s.,
IČO 28080581 ve výši 2 000 000,- Kč,
2. rozsah činností dle přílohy č. 4, návrhu č. 740/RK/21, které vykonává Jihočeský vědeckotechnický park,
a.s. IČO 28080581, ve veřejném zájmu kraje,
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztráty z činnosti dle přílohy č. 2, návrhu
č. 740/RK/21,
4. návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského
zájmu spojeného se zajištěním programu Jihočeských podnikatelských voucherů ve znění přílohy č. 3,
návrhu č. 740/RK/21;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 6. 2021

K bodu: Individuální dotace na ztrátu z činnosti JVTP, a.s.
Usnesení č. 656/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s., IČO 28080581, o poskytnutí individuální dotace
podle přílohy č. 1, návrhu č. 745/RK/21,
2. rozsah činností dle přílohy č. 4, návrhu č. 745/RK/21, které vykonává Jihočeský vědeckotechnický park
a.s., IČO 28080581, ve veřejném zájmu kraje,
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 2, návrhu č.
745/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí individuální dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského zájmu Jihočeského
vědeckotechnického parku, a.s., IČO 28080581, ve výši 8 000 000 Kč,
2. rozsah činností dle přílohy č. 4, návrhu č. 745/RK/21, které vykonává Jihočeský vědeckotechnický park,
a.s., IČO 28080581, ve veřejném zájmu kraje,
3. předloženou kalkulaci vyrovnávací platby pro vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 2, návrhu
č. 745/RK/21,
4. návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu ztráty z činnosti obecného hospodářského
zájmu Jihočeského vědeckotechnického parku, a.s., IČO 28080581 ve znění přílohy č. 3, návrhu
č. 745/RK/21;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 6. 2021

K bodu: Odvolání a jmenování členů Komise pro inovace Jihočeského kraje
Usnesení č. 657/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
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I. odvolává
doc. Ing. Marka Vochozku, MBA, Ph.D., RNDr. Michala Kohna, CSc., Ing. Jaromíra Slívu, MBA, Ing. Lukáše
Frantu, Ph.D., Viléma Klapsiu, Martina Kostínka, Ing. Terezu Švojgrovou a Ing. Tomáše Trantinu z funkce
člena Komise pro inovace Jihočeského kraje;
II. jmenuje
do funkce člena Komise pro inovace Jihočeského kraje:
Ing. Vojtěcha Stehela, MBA, PhD.,
Mgr. Tomáše Polanského,
Ph.Dr. Miroslava Žitného,
Mgr. Jana Martínka,
doc. Ing. Lucii Kozlovou, Ph.D.;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

K bodu: Aktualizace základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2021
Usnesení č. 658/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
se změnami u sociálních služeb, které jsou součástí základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro
rok 2021, na základě podaných žádostí poskytovatelů, dle přílohy návrhu č. 733/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změny u sociálních služeb, které jsou součástí základní sítě sociálních služeb
v Jihočeském kraji pro rok 2021, na základě podaných žádostí poskytovatelů, dle přílohy návrhu
č. 733/RK/21;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 6. 2021

K bodu: Návrhy dotací v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021
Usnesení č. 659/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí dotace podané v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro
rok 2021 a návrhy hodnotící komise dle přílohy 2 návrhu č. 694/RK/21;
II. souhlasí
se změnou Pravidel Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021 a její přílohy
Vzor smlouvy dle přílohy 3 návrhu č. 694/RK/21;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. poskytnutí dotací dle návrhů hodnotící komise na rozdělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům
v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021 dle přílohy 2 návrhu
č. 694/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle Pravidel programu,
2. neposkytnutí dotací dle návrhů hodnotící komise uvedeným v příloze 2 návrhu č.694/RK/21,
3. změnu Pravidel Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2021 a její přílohy
Vzor smlouvy dle přílohy 3 návrhu č. 694/RK/21;
IV. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit uvedené návrhy zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 24. 06. 2021

K bodu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022-2024
Usnesení č. 660/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
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se zněním Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022–2024 dle
přílohy návrhu č. 734/RK/21, zpracovaného na základě ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2022–
2024 dle přílohy návrhu č. 734/RK/21;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 6. 2021

K bodu: Metodika pro poskytování účelové dotace dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022
Usnesení č. 661/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
1. s návrhem Metodiky pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro
rok 2022 dle přílohy návrhu č. 695/RK/21,
2. s odlišným postupem v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje při poskytování účelové dotace dle
§ 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatelům
sociálních služeb pro rok 2022 mimo směrnici č. SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování
veřejné finanční podpory;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit Metodiku pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro
rok 2022 dle přílohy návrhu č. 695/RK/21,
2. schválit odlišný postup v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje při poskytování účelové dotace dle
§ 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatelům
sociálních služeb pro rok 2022 mimo směrnici č. SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování
veřejné finanční podpory,
3. vyhlásit dotační řízení Jihočeského kraje v oblasti podpory poskytování sociálních služeb pro rok 2022;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 06. 2021

K bodu: Dokumenty pro správu sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji
Usnesení č. 662/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
1. se zněním Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji – Změna č. 1, dle
přílohy č. 1 návrhu 750/RK/21,
2. se zněním Kritérií hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb
v Jihočeském kraji – Změna č. 1, dle přílohy č. 2 návrhu 750/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. znění Pravidel pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji – Změna č. 1, dle přílohy
č. 1 návrhu 750/RK/21,
2. znění Kritérií hodnocení sociálních služeb pro zařazení do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském
kraji – Změna č. 1, dle přílohy č. 2 návrhu 750/RK/21;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 6. 2021
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K bodu: Personální záležitosti u příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v sociální oblasti
Usnesení č. 663/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. platový výměr Mgr. Martině Smětákové, ředitelce Domova pro seniory Bechyně, s účinností ode dne 1. 7.
2021 dle přílohy č. 1 návrhu č. 712/RK/21,
2. platový výměr Vlastě Marouškové, ředitelce Domova PETRA Mačkov, s účinností ode dne 1. 7. 2021 dle
přílohy č. 2 návrhu č. 712/RK/21,
3. udělení odměn za I. pololetí roku 2021 pro ředitelku příspěvkové organizace zřízené Jihočeským krajem
v sociální oblasti ve výši uvedené v příloze č. 3 návrhu č. 712/RK/21.

K bodu: Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v sociální oblasti za rok
2020
Usnesení č. 664/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávy o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v sociální oblasti za rok 2020.

K bodu: Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace v sociální oblasti
Usnesení č. 665/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
Dodatek č. 16 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Kaplice, Míru 366, 382 41 Kaplice, IČO 60630213, ve
znění uvedeném v příloze návrhu č. 777/RK/21;
II. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit dodatek ke zřizovací listině příspěvkové
organizace zřízené Jihočeským krajem v sociální oblasti zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 6. 2021

K bodu: Digitální technická mapa Jihočeského kraje – informace o stavu projektu
Usnesení č. 666/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. informaci o stavu projektu „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“, o realizovaných změnách
ve studii proveditelnosti projektu a v rozpočtu projektu uvedené v důvodové zprávě návrhu č. 737/RK/21,
2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“ ve III. výzvě na
„Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů“ v rámci operačního programu „Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost“ v období 2014 – 2020 dle přílohy č. 1 návrhu č. 737/RK/21,
3. změnu č. 1 – Formuláře evropského projektu „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“ dle přílohy č. 2
návrhu č. 737/RK/21;
II. schvaluje
1. vzor Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě „Digitální technické mapy Jihočeského kraje“
dle přílohy č. 3 návrhu č. 737/RK/21,
2. uzavření Smlouvy o zajištění činnosti editora údajů mezi Jihočeským krajem a Správou železnic, státní
organizací a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací dle přílohy č. 4 návrhu
č. 737/RK/21;
III. svěřuje
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, rozhodování o uzavírání smluv dle vzoru uvedeného v části II.
bodu 1. tohoto usnesení;
IV. pověřuje
Ing. Petra Vobejdu, vedoucího odboru informatiky, zajištěním zveřejnění schváleného vzoru smlouvy
na veřejně dostupných internetových stránkách Jihočeského kraje a na intranetu Jihočeského kraje
v souladu s čl. 12 Rozhodnutí ředitele krajského úřadu č. RŘ/95/REDI;
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V. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. vzít na vědomí informaci o stavu projektu „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“, o nutnosti
realizovat změny ve studii proveditelnosti a rozpočtu projektu a o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
pro projekt „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“ ve III. výzvě na „Vznik a rozvoj digitálních
technických map krajů“ v rámci operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“
v období 2014 – 2020 uvedené v důvodové zprávě a příloze č. 1 návrhu č. 737/RK/21,
2. schválit upravenou studii proveditelnosti projektu „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“ podaného
do III. výzvy na „Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů“ v rámci operačního programu
„Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ v období 2014 – 2020 dle přílohy č. 5 návrhu
č. 737/RK/21;
VI. ukládá
1. doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje,
T: 24. 6. 2021,
2. JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

K bodu: Vzor Smlouvy o poskytování hostované elektronické spisové služby
Usnesení č. 667/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o Smlouvě o poskytování hostované spisové služby uvedenou v důvodové zprávě návrhu
č. 683/RK/21;
II. schvaluje
vzor Smlouvy o poskytování hostované elektronické spisové služby dle přílohy č. 1 návrhu č. 683/RK/21;
III. svěřuje
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, rozhodování o uzavírání smluv dle vzoru uvedeného v bodu II.
tohoto usnesení;
IV. pověřuje
Ing. Petra Vobejdu, vedoucího odboru informatiky, zajištěním zveřejnění schváleného vzoru smlouvy
na veřejně dostupných internetových stránkách Jihočeského kraje a na intranetu Jihočeského kraje
v souladu s čl. 12 Rozhodnutí ředitele krajského úřadu č. RŘ/95/REDI;
V. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

K bodu: Zpráva o činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu za rok 2020
Usnesení č. 668/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu, příspěvkové organizace Jihočeského kraje,
IČO 72053127, za rok 2020.

K bodu: Personální záležitosti JCCR p.o. - odměna ředitele za I. pololetí 2021
Usnesení č. 669/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměnu řediteli Jihočeské centrály cestovního ruchu p. o., IČO 72053127, za I. pololetí 2021 a dále za
výsledky práce JCCR v letech 2015 - 2021, dle přílohy návrhu č. 719/RK/21.

K bodu: Snížení počtu turistických oblastí - ukončení Smlouvy o spolupráci s DMO Prácheňsko a PodKletí
Usnesení č. 670/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
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úpravu stavu systému řízení cestovního ruchu v Jihočeském kraji;
II. schvaluje
1. uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci Koncepce rozvoje cestovního
ruchu Jihočeského kraje 2015-2020 mezi Jihočeskou centrálou cestovního ruchu p.o. (dále jen JCCR)
IČO 722 960 157 a spolkem DS Prácheňsko, z.s. IČO 04304594 a společností Jihočeský venkov, z.s.
IČO 03674045 dle přílohy č. 1 a 2 návrhu č. 709/RK/21;
2. mimořádné účelové navýšení provozního příspěvku JCCR o 300.000,- Kč na částečné pokrytí finančního
vyrovnání závazků plynoucích ze smluvního vztahu mezi výše uvedenými subjekty;
III. ukládá
Ing. Jaromíru Poláškovi, řediteli Jihočeské centrály cestovního ruchu, IČO 722 960 157, příspěvkové
organizace Jihočeského kraje, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.
T: 30. 6. 2021

K bodu: Schválení realizace projektu „LIFE RIVER CONTINUUM“ v pozici přidruženého příjemce a jeho
financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 671/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „LIFE RIVER CONTINUUM - Implementace nových postupů ochrany přírody ke
zlepšení říčních ekosystémů a biologické rozmanitosti v lokalitách NATURA 2000“ z komunitárního
programu LIFE s celkovými způsobilými výdaji podílu Jihočeského kraje ve výši 15 000 000,- Kč ,
2. kofinancování projektu „LIFE RIVER CONTINUUM - Implementace nových postupů ochrany přírody ke
zlepšení říčních ekosystémů a biologické rozmanitosti v lokalitách NATURA 2000“ z rozpočtu
Jihočeského kraje ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů podílu Jihočeského kraje, tj. 6 000 000,Kč, s podmínkou přidělení dotace z programu LIFE a s čerpáním na základě Formuláře evropského
projektu dle přílohy č. 1 k návrhu č. 771/RK/21,
3. předfinancování projektu „LIFE RIVER CONTINUUM - Implementace nových postupů ochrany přírody
ke zlepšení říčních ekosystémů a biologické rozmanitosti v lokalitách NATURA 2000“ z rozpočtu
Jihočeského kraje ve výši 20% z celkových způsobilých výdajů podílu Jihočeského kraje, tj. 3 000 000,Kč s podmínkou přidělení dotace z programu LIFE a s čerpáním na základě Formuláře evropského
projektu dle přílohy č. 1 k návrhu č. 771/RK/21,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „LIFE RIVER CONTINUUM - Implementace nových
postupů ochrany přírody ke zlepšení říčních ekosystémů a biologické rozmanitosti v lokalitách NATURA
2000“ Jihočeským krajem ve výši max. 1 000 000,- Kč s podmínkou přidělení dotace z programu LIFE a s
čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k návrhu č. 771/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1.náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 6. 2021

K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2021 - 3. část
Usnesení č. 672/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o dotace ve výši 2 740 300,00 Kč na kofinancování akcí k zahájení v roce 2021 v rámci dotačního
programu Ministerstva zemědělství České republiky 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dotaci ve výši 701 100,00 Kč na kofinancování akce „Lčovice – ČOV a dostavba kanalizace“ pro obec
Lčovice, Lčovice 64, 384 81 Lčovice, IČO 00583324,
2. dotaci ve výši 841 700,00 Kč na kofinancování akce „Kanalizace a ČOV Kostelec“ pro město Hluboká
nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244899,
3. dotaci ve výši 1 197 500,00 Kč na kofinancování akce „Komárov – Kanalizace a ČOV“ pro obec Komárov,
Komárov 32, 392 01 Komárov, IČO 00512681,
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4. vzor Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu
MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje návrh dotací a vzor smlouvy
k projednání.
T: 24. 06. 2021

K bodu: Návrh Programu rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027
Usnesení č. 673/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
návrh Programu rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027 dle příloh návrhu č. 748/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Program rozvoje Jihočeského kraje 2021-2027;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, prvnímu náměstku hejtmana, předložit návrh Programu rozvoje Jihočeského kraje
2021-2027 k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 24. 6. 2021

K bodu: Vyslání zástupce Jihočeského kraje na jednání valné hromady společnosti RERA a.s.,
Usnesení č. 674/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
pozvání na řádnou Valnou hromadu společnosti RERA a.s., která se uskuteční dne 25. 6. 2021;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje delegovat v souladu s § 35, odst. 2, písm. m), zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, dne 25. 6.
2021 na valnou hromadu společnosti RERA, a.s. IČO 25187937 jako svého zástupce Mgr. Františka Talíře a
náhradníka doc. Ing. Lucii Kozlovou, Ph.D.;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, prvnímu náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 6. 2021

K bodu: Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - 1“ a jeho financování z rozpočtu JčK
Usnesení č. 675/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. tříd P 12 A - 1“, který byl podpořen
v rámci 95. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP)
s celkovými výdaji ve výši 75 783 228, 61 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 56 393 200,72 Kč
vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 5 639 320,07 Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 688/RK/21,
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 50 753 880,65 Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 688/RK/21,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 19 390 027,89 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 688/RK/21;
II. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 6. 2021
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K bodu: Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P12 B - 3“ a jeho financování z rozpočtu JčK
Usnesení č. 676/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. tříd P 12 B - 3“, který byl podpořen
v rámci 95. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP)
s celkovými výdaji ve výši 76 117 620,12 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 71 960 172,26 Kč vč.
DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 7 196 017,23 Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 689/RK/21,
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 64 764 155,03 Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 689/RK/21,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 4 157 447,86 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 689/RK/21;
II. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 6. 2021.
K bodu: Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P13 A“ a jeho financování z rozpočtu JčK
Usnesení č. 677/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. tříd P 13 A“, který byl podpořen v rámci
95. výzvy specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP)
s celkovými výdaji ve výši 17 900 540,71 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 10 871 404,28 Kč vč.
DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 1 087 140,43 Kč vč. DPH, s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 690/RK/21,
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 9 784 263,85 Kč vč. DPH s
podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1
návrhu č. 690/RK/21,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 7 029 136,43 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 690/RK/21;
II. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 6. 2021
K bodu: „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - část 3“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 2
Usnesení č. 678/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 3“ uvedené ve změnovém
listu č. 2, včetně návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 - 2 návrhu č.
775/RK/21;
II. schvaluje
1. změnový list č. 2 po započtení víceprací a méněprací ve výši mínus 20 725,82 Kč bez DPH pro
samostatný úsek silnice s názvem „Modernizace silnice II/145 průtah Vimperk, sídl. Míru – křiž. I/4“;
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2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha 5, IČO 60838744, ve znění přílohy č. 2 k návrhu č.
775/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy
s firmou STRABAG a.s. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmanovi kraje k podpisu.
K bodu: SFDI 2021 - rozšíření výběru silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů k realizaci a spolufinancování z
rozpočtu SFDI
Usnesení č. 679/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh rozšíření výběru silnic II. a III. třídy k realizaci a spolufinancování z rozpočtu SFDI 2021;
II. schvaluje
rozšíření výběru a realizaci podakcí akce spolufinancované z Programu financování silnic II. a III. třídy ve
vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v r. 2021 na příjemce Jihočeský kraj, ve
znění důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu 738/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit podání rozšířeného rozpisu akcí
financování na silnicích II. a III. třídy z rozpočtu SFDI k odsouhlasení Centrální komisi Ministerstva dopravy.
K bodu: „Požární vybavení - Heliport HEMS České Budějovice“ - vícepráce, dodatek č. 1
Usnesení č. 680/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce ve výši 993 000,- Kč bez DPH a změnu termínu plnění na akci „Požární vybavení – Heliport
HEMS České Budějovice“, včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 a
2 návrhu č. 796/RK/21;
II. schvaluje
1. vícepráce ve výši 993 000,- Kč bez DPH,
2. změnu termínu plnění díla,
3. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a firmou FW2S, a.s.
Sladkovského 332, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 28829425, ve znění přílohy č. 2 návrhu č.
796/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 hejtmanovi
kraje k podpisu.

K bodu: „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na
rybnících Domin a Bažina“- vícepráce a méněpráce - dodatek č. 3
Usnesení č. 681/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Opatření pro regeneraci stanovišť předmětů ochrany v přírodní
rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina“ uvedené ve změnovém listu č. 3 včetně
návrhu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 - 5 k návrhu č. 751/RK/21 ve
výši dodatečných stavebních prací 5 602 844,33 Kč bez DPH a nerealizovaných prací ve výši
584 848,37 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 3 dle důvodové zprávy a příloh č. 1 - 4 k návrhu č. 751/RK/21,
2. uzavření dodatku č. 3 ve výši 5 017 995,96 Kč bez DPH, 6 071 775,11 Kč vč. DPH příslušné smlouvy
o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby firmou HYDRO & KOV s.r.o., Pražská
1333, Třeboň II, 379 01 Třeboň, IČO 27720161, ve znění podle přílohy č. 5 k návrhu č. 751/RK/21;
III. ukládá
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JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 3 smlouvy
s firmou HYDRO & KOV s.r.o. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmanovi kraje k podpisu.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava hřišť sportovního areálu DDM Prachatice“ (Dům
dětí a mládeže Prachatice)
Usnesení č. 682/2021/RK-19
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. 736/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava hřišť sportovního areálu DDM
Prachatice“ 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 „Oprava hřišť sportovního areálu DDM Prachatice“:
název společnosti: VYSSPA Sports Technology s.r.o.
se sídlem: Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
IČO: 27967638
za cenu nejvýše přípustnou 2 907 041,22 Kč bez DPH, 3 517 519,88 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: TUBEKO SPORT, spol. s r.o.
se sídlem: Na armádě 364, 270 62 Rynholec
IČO: 49825020
za cenu nejvýše přípustnou 2 929 019,87 Kč bez DPH, 3 544 114,04 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
za cenu nejvýše přípustnou 2 976 890,88 Kč bez DPH, 3 602 037,96 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Machartovi, řediteli Domu dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, IČO 75044498:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na akci „Oprava hřišť sportovního areálu DDM Prachatice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava šaten“ (Střední odborné učiliště zemědělské a
služeb, Dačice, nám. Republiky 86)
Usnesení č. 683/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 744/RK/21
na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava šaten“ 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 „Oprava šaten“:
název společnosti: Jindřichohradecká stavební s.r.o.
se sídlem: Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 26105128
za cenu nejvýše přípustnou 2 481 192,33 Kč bez DPH, 3 002 242,72 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: TROJSTAV s.r.o.
se sídlem: Na Sádkách 458, 588 56 Telč
IČO: 27752062
za cenu nejvýše přípustnou 2 553 733,55 Kč bez DPH, 3 090 017,60 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: Jiří Fedra
se sídlem: Velká brána 503
IČO: 62853341
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za cenu nejvýše přípustnou 2 704 127,21 Kč bez DPH, 3 271 994,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Radkovi Hillayovi, řediteli Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, nám.
Republiky 86, IČO 00073172:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Oprava šaten“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Modernizace šaten Gymnázium Jírovcova 8, České
Budějovice“
Usnesení č. 684/2021/RK-19
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. 774/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace šaten Gymnázium Jírovcova 8,
České Budějovice“ konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Modernizace šaten Gymnázium Jírovcova 8, České
Budějovice“:
název společnosti: EKOSTEEL s.r.o.
se sídlem: Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1
IČO: 24835269
za cenu nejvýše přípustnou 2 798 467,50 Kč bez DPH, 3 386 145,68 Kč s DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: ASARKO s.r.o.
se sídlem: 373 71 Jivno 101
IČO: 26074443
za cenu nejvýše přípustnou 3 008 170,15 Kč bez DPH, 3 639 885,88 Kč s DPH,
2) název společnosti: KAVAS a.s.
se sídlem: 391 76 Slapy 137
IČO: 26111454
za cenu nejvýše přípustnou 3 161 254,91 Kč bez DPH, 3 825 118,44 s DPH;
III. ukládá
Mgr. Pavlu Kavříkovi, řediteli Gymnázia, České Budějovice 8, Jírovcova 8, IČO 60076101:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na akci „Modernizace šaten Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace odborných učeben v budově školy SOŠ a
SOU, Kaplice“
Usnesení č. 685/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v příloze č. 1 k návrhu č. 739/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Modernizace odborných učeben v budově školy SOŠ a SOU, Kaplice“ 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 „Modernizace odborných učeben v budově školy SOŠ a SOU,
Kaplice“
název společnosti: VIDOX s.r.o.
se sídlem: U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168
za cenu nejvýše přípustnou 3 136 473,08 Kč bez DPH, 3 795 132, 43 Kč vč. DPH;
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III. ukládá
PhDr. Zdeňce Lovčí, ředitelce školy, IČO 75050081:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Modernizace odborných učeben v budově školy SOŠ a SOU, Kaplice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace komunikací II. třídy P11 C“
Usnesení č. 686/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 3 k návrhu č. 772/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Modernizace komunikací II. třídy P11 C“ 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
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Modernizace komunikací II. třídy P11 C“:
název společnosti: COLAS + PORR P 11 C
se sídlem: Rubeška 215/1, 19000 Praha - Vysočany
IČO: 26177005
za cenu nejvýše přípustnou 66 367 969,28 Kč bez DPH, 80 305 242,85 Kč vč. DPH a s celkovou
dobou dokončení díla 233 kalendářních dní;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Modernizace komunikací II. třídy P11 C“
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Modernizace gastronomického provozu SŠOSŘ,
Bydlinského 2474, Tábor“
Usnesení č. 687/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v příloze č. 1 k návrhu č. 767/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem
Modernizace gastronomického provozu SŠOSŘ, Bydlinského 2474, Tábor 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 Modernizace gastronomického provozu SŠOSŘ, Bydlinského
2474, Tábor:
název společnosti: DSD METALIC Trade s.r.o.
se sídlem: Karlova 211/5, 301 00 Plzeň
IČO: 49196448
za cenu nejvýše přípustnou 24 347 339,45 Kč bez DPH, 29 460 280,73 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Radku Cíchovi, řediteli Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, IČO 75050099:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na akci Modernizace gastronomického provozu SŠOSŘ, Bydlinského 2474,
Tábor.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výukové vybavení DDM Prachatice“
Usnesení č. 688/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
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protokol o otevírání obálek s nabídkami, zprávy o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 747/RK/21 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Výukové vybavení DDM Prachatice“ 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 „Výukové vybavení DDM Prachatice“ pro
Část A:
název společnosti: IN SPACE s.r.o.
se sídlem: Letňanská 68/11, 19000 Praha
IČO: 05529581
za cenu nejvýše přípustnou 970 000,00 Kč bez DPH, 1 173 700,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1)
název společnosti: Školab s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 1200/4a, 50002 Hradec Králové
IČO: 64791793
za cenu nejvýše přípustnou 975 148,00 Kč bez DPH, 1 179 929,08 Kč vč. DPH,
2)
název společnosti: Aurum Vet s.r.o.
se sídlem: K. Světlé 540/6, 37004 České Budějovice - České Budějovice 3
IČO: 28129601
za cenu nejvýše přípustnou 1 050 000,00 Kč bez DPH, 1 270 500,00 Kč vč. DPH,
Část B:
název společnosti: S.O.K. Group spol. s r.o.
se sídlem: Jedovnická 2565/6a, 62800 Brno - Líšeň
IČO: 26966221
za cenu nejvýše přípustnou 807 056,00 Kč bez DPH, 976 537,76 Kč vč. DPH
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1)
název společnosti: IN SPACE s.r.o.
se sídlem: Letňanská 68/11, 19000 Praha
IČO: 05529581
za cenu nejvýše přípustnou 830 108,00 Kč bez DPH, 1 004 430,68 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Bc. Jiřímu Machartovi, řediteli DDM, Prachatice, Ševčíkova 273, IČO 75044498:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce a modernizace mateřské školy pro
zrakově postižené a speciálně pedagogického centra“ (MŠ pro zrakově postižené, Č. Budějovice)
Usnesení č. 689/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 757/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a modernizace mateřské školy pro zrakově postižené a speciálně
pedagogického centra“ 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 „Rekonstrukce a modernizace mateřské školy pro zrakově
postižené a speciálně pedagogického centra“ na základě § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., protože
po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení;
III. ukládá
Mgr. Janě Michalové, ředitelce Mateřské školy pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5,
IČO 60077689, zajistit všechny potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky
„Rekonstrukce a modernizace mateřské školy pro zrakově postižené a speciálně pedagogického centra“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálních zařízení chráněného bydlení
Mačkov“
Usnesení č. 690/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznamy o posouzení a hodnocení nabídek uvedené v přílohách
č. 1 – 5 k návrhu č. 758/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce sociálních zařízení
chráněného bydlení Mačkov“ 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 „Rekonstrukce sociálních zařízení chráněného bydlení
Mačkov“:
název společnosti: TAKR stavební s.r.o.
se sídlem: Nádražní 400, 386 01 Strakonice
IČO: 04753569
za cenu nejvýše přípustnou 4 013 607,63 Kč bez DPH, 4 615 648,77 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: Marcel Holub
se sídlem: Španielova 1312/54, 163 00 Praha 6
IČO: 10140247
za cenu nejvýše přípustnou 4 065 919,85 Kč bez DPH, 4 675 807,83 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: PROFASTAV s.r.o.
se sídlem: U Čápova dvora 3036, 390 05 Tábor
IČO: 06239790
za cenu nejvýše přípustnou 4 579 940,00 Kč bez DPH, 5 266 931,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Vlastě Marouškové, ředitelce Domova PETRA Mačkov, IČO 70871779:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce sociálních zařízení chráněného bydlení Mačkov“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce elektrických rozvodů NN, STA, PC a
přivolávacího systému - 1. etapa“ (SOŠ Blatná, V Jezárkách 745)
Usnesení č. 691/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznamy o posouzení a hodnocení nabídek uvedené v přílohách
č. 1 - 2 k návrhu č. 784/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce elektrických rozvodů NN,
STA, PC a přivolávacího systému -1. etapa“ 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 „Rekonstrukce elektrických rozvodů NN, STA, PC a
přivolávacího systému -1. etapa“:
název společnosti: PRIMA, akciová společnost
se sídlem: Raisova 1004, 38601 Strakonice
IČO: 47239743
za cenu nejvýše přípustnou 4 794 343,80 Kč bez DPH, 5 801 156,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Mgr. Pavlovi Kotroušovi, řediteli Střední odborné školy Blatná, V Jezárkách 745, IČO 60650486:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce elektrických rozvodů NN, STA, PC a přivolávacího
systému -1. etapa“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rekonstrukce elektroinstalace v 2. a 3. NP“ (Gymnázium
Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec)
Usnesení č. 692/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 786/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace v 2. a 3. NP“ konané v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce elektroinstalace v 2. a 3. NP“:
název společnosti: LP DVORACEK spol. s r.o.
se sídlem: Velice 27, 373 48 Dříteň
IČO: 06126839
za cenu nejvýše přípustnou 6 453 610,98 Kč bez DPH, 7 808 869,29 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Lence Vetýškové, ředitelce Gymnázia Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333,
IČO 60816767:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce elektroinstalace v 2. a 3. NP“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, WC a
elektroinstalace Táboritská 1064“ (OA, SOŠ a SOU Třeboň)
Usnesení č. 693/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 786/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, WC a elektroinstalace Táboritská 1064“
konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, WC a elektroinstalace
Táboritská 1064“:
název společnosti: Retherm s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice
IČO: 26086344
za cenu nejvýše přípustnou 8 545 150,30 Kč bez DPH, 10 339 631,90 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Petru Káninskému, řediteli Obchodní akademie, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště,
Třeboň, Vrchlického 567, IČO 00073181:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, WC a elektroinstalace Táboritská
1064“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí,
realizace systému nucené výměny vzduchu s rekuperací“ (ZŠ Vodňany, nám. 5. května 104)
Usnesení č. 694/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a protokoly o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 759/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, realizace systému nucené výměny vzduchu s rekuperací“
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
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výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, realizace
systému nucené výměny vzduchu s rekuperací“:
název společnosti: TOMIreko, s.r.o.
se sídlem: Karlovo nám. 48/37, 67401 Třebíč
IČO: 28359216
za cenu nejvýše přípustnou 9 615 511,22 Kč bez DPH, 11 634 768,58 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Šárce Piklové, ředitelce Základní školy Vodňany, nám. 5. května 104, IČO 70520208:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, realizace systému
nucené výměny vzduchu s rekuperací“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Sil. III/15811 v úseku od křiž. se sil. III/15810 – Pohorská
Ves, I. etapa“
Usnesení č. 695/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v příloze č. 1 k návrhu č. 780/RK/21 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Sil. III/15811 v úseku od křiž. se sil. III/15810 – Pohorská Ves, I. etapa“ konané v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Sil. III/15811 v úseku od křiž. se sil. III/15810 – Pohorská
Ves, I. etapa“:
název společnosti: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha
IČO: 26271303
za cenu nejvýše přípustnou 14 085 705,02 Kč bez DPH, 17 043 703,07 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: Metrostav Infrastructure a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha - Libeň
IČO: 24204005
za cenu nejvýše přípustnou 14 184 989,46 Kč bez DPH, 17 163 837,25 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského Lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO: 45274924
za cenu nejvýše přípustnou 15 311 163,89 Kč bez DPH, 18 526 508,31 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 528/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Sil. III/15811 v úseku od křiž. se sil.
III/15810 – Pohorská Ves, I. etapa“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev.č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi“
Usnesení č. 696/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v příloze č. 1 k návrhu č. 783/RK/21 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Most ev.č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi“ konané v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
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II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev.č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi“:
název společnosti: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 37001 České Budějovice
IČO: 25172328
za cenu nejvýše přípustnou 10 385 573,93 Kč bez DPH, 12 566 544,46 Kč vč. DPH a s dobou dokončení
díla 130 kalendářních dní,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 578/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Most ev.č. 0336-3 přes potok za
Kloužovicemi“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Nehodové lokality v okrese Prachatice“
Usnesení č. 697/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 754/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 „Nehodové lokality v okrese Prachatice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Nehodové lokality v okrese Prachatice“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod PT, ředitel
Bc. Karel Plánek, SÚS JčK, závod PT, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Bc. Pavla Pulcová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí OTPS
4) Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Martin Šulista, 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 „Nehodová lokalita silnice II/141 Vodňany – Bavorov (Svinětice)“
Usnesení č. 698/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 755/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 „Nehodová lokalita:
silnice II/141 Vodňany – Bavorov (Svinětice)“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Nehodová lokalita:
silnice II/141 Vodňany – Bavorov (Svinětice)“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
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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. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Martin Šulista, 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 „Dodávka 4 ks kolových nakladačů“
Usnesení č. 699/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 756/RK/21 a jeho
přílohu č. 1;
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 4 ks
kolových nakladačů“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Dodávka 4 ks kolových nakladačů“ pověřenou posouzením a hodnocením
nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
3) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod JH, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK, závod JH, provozní náměstek
4) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, závod ČK, ředitel
Jiří Němeček, SÚS JčK, závod ČK, provozní náměstek
5) Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod PT, ředitel
Bc. Karel Plánek, SÚS JčK, závod PT, provozní náměstek
6) Jindřich Nováček, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, 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 „Snížení energetické náročnosti budovy Domu dětí a mládeže
České Budějovice – dokončení akce“
Usnesení č. 700/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 787/RK/21 a jeho přílohy č. 1,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
II. schvaluje
1. zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti budovy
Domu dětí a mládeže České Budějovice – dokončení akce“,
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2. seznam navržených dodavatelů k obeslání výzvou k podání nabídky uvedený v příloze č. 2 k návrhu
č. 787/RK/21,
3. dle čl. 9 odst. 4 SM/18/RK výjimku z povinnosti uveřejnit Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na profilu zadavatele;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domu dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1, IČO 60077638,
jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr
dodavatele na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Domu dětí a mládeže České Budějovice –
dokončení akce“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) RNDr. Hana Korčáková, CSs., ředitelka DDM ČB
Zdeňka Květoňová, pracovnice DDM ČB
3) Bc. Hana Burcevová, DiS., OŠMT
Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT
4) Ing. Pavel Bürger, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI,
2. RNDr. Haně Korčákové, CSc., ředitelce Domu dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1,
IČO 60077638, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Ukončení smlouvy na „Zpracování projektové dokumentace v rámci realizace akce: Rekonstrukce
Chaty MLÁDÍ – Zadov“
Usnesení č. 701/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
ukončení smlouvy na „Zpracování projektové dokumentace v rámci realizace akce: Rekonstrukce Chaty
MLÁDÍ – Zadov“ se společností Energy Benefit Centre a. s. se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6,
IČO 29029210;
II. ukládá
Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, IČO 71294775, zajistit všechny potřebné úkony související s ukončením smlouvy.

K bodu: Žádosti o poskytnutí individuální dotace v gesci OŠMT
Usnesení č. 702/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje uvedené v důvodové zprávě návrhu
č. 765/RK/21;
II. schvaluje
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Jihočeského kraje a uzavření veřejnoprávních smluv dle vzorové
smlouvy schválené usnesením rady kraje č. 570/2019/RK-67 ze dne 9. 5. 2019 s žadateli:
1. Cyklistický klub Jihočeské naděje z.s., Havlíčkova 501, Veselí nad Lužnicí 391 81, IČO 6740804, ve výši
30 000 Kč na uspořádání akce „Český pohár mezinárodní závod UCI C2 mládeže, mužů a žen Elite
v cyklokrosu 2021 Veselí nad Lužnicí“, termín dosažení účelu dotace 31. 12. 2021,
2. Tělocvičná jednota Sokol Hluboká nad Vltavou, Podskalí 394, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
IČO 47234881, ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu „Reprezentace jihočeského plážového volejbalu
s cílem úspěšné kvalifikace na Letní olympijské hry do Tokia 2021“, termín dosažení účelu dotace
31. 8. 2021,
3. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice,
IČO 60076658, ve výši 30 000 Kč na realizaci akce „Příměstské tábory cílené na děti zdravotníků
jihočeského regionu“, termín dosažení účelu dotace 31. 8. 2021,
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4. Emilova sportovní, z.s., Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno, IČO 06707785, ve výši 36 000 Kč na
realizaci akce „10. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open – podpora účasti sportovců
z Jihočeského kraje“, termín dosažení účelu dotace 31. 7. 2021,
5. SK Dynamo České Budějovice, a. s., Střelecký ostrov 27/3, 370 01 České Budějovice, IČO 25187791,
ve výši 100 000 Kč na realizaci projektu „Síň slávy fotbalového Dynama České Budějovice“, termín dosažení
účelu dotace 15. 9. 2021;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné
k realizaci části II. tohoto usnesení.

K bodu: Personální záležitosti školství - odměny pro ředitele škol a školských zařízení
Usnesení č. 703/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměny pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem dle směrnice č. SM/5/RK,
změna č. 12 „Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským
krajem“ za plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů za 1. pololetí 2021 v souladu
s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, dle důvodové zprávy a dle přílohy návrhu
č. 677/RK/21.

K bodu: Personální záležitosti školství - návrh přiznání odměny a změna platových stupňů
Usnesení č. 704/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. odměnu při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod řediteli Dětského
domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Písek, Šobrova 111, IČO 60869097 v souladu
s § 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění a čl. 7 odst. (5) směrnice
č. SM/5/RK, změna č. 12 „Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Jihočeským krajem“ v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 674/RK/21;
2. změnu platového stupně a tím i tarifního platu v souladu s § 4 a § 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a § 123 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s důvodovou zprávou
a dle přílohy návrhu č. 674/RK/21 s účinností od 1. srpna 2021:
a) řediteli Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické, České Budějovice, Dukelská 13,
IČO 60075970,
b) řediteli Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, České Budějovice, Štítného 3, IČO 60075856,
c) řediteli Základní školy praktické, Třeboň, Jiráskova 3, IČO 70946981,
d) řediteli Střední uměleckoprůmyslové školy, Bechyně, Písecká 203, IČO 60061880.

K bodu: Výsledky konkursních řízení
Usnesení č. 705/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výsledky konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitele/ředitelky školského zařízení a školy
zřizovaných krajem v souladu se zápisy z konkursních řízení:
1. Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111, IČO 60869097,
2. Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Nerudova 648, IČO 70520232;
II. jmenuje
v souladu s § 33 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon)
a s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích:
1. s účinností od 01. 07. 2021 Mgr. Jiřinu Leistnerovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Dětského
domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Písek, Šobrova 111, IČO 60869097,
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2. s účinností od 01. 08. 2021 Ing. Richarda Mlázovského, dipl. spec. na vedoucí pracovní místo ředitele
Základní umělecké školy, Sezimovo Ústí, Nerudova 648, IČO 70520232.

K bodu: Personální záležitosti školství - platové výměry
Usnesení č. 706/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
na základě výsledků konkurzních řízení s účinností od 1. července 2021 platový výměr ředitelky Dětského
domova, Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Písek, Šobrova 111, IČO 60869097 a s účinností
od 1. srpna 2021 platový výměr ředitele Základní umělecké školy, Sezimovo Ústí, Nerudova 648,
IČO 70520232, zřizovaných Jihočeským krajem, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem
č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů a dle důvodové zprávy a přílohy návrhu
č. 763/RK/21.

K bodu: Rozpočet školství - druhá úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení č. 707/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2021 jednotlivým
školám a školským zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi v rámci výkonu přenesené
působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu
č. 706/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství
Jihočeského kraje na rok 2021 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí a
obcemi Jihočeského kraje, v rámci výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy v souladu s § 161c odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění;
III. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit provedení úpravy rozpisu rozpočtu
přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2021 jednotlivým školám a školským
zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi Jihočeského kraje,
2. Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na jednání zastupitelstva kraje.
T: 24. 6. 2021

K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 708/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Střední odbornou školu a Střední
odborné učiliště, Písek, Komenského 86, IČO 00511382, ve výši 14 000 000 Kč, v souladu s důvodovou
zprávou návrhu č.732/RK/21.

K bodu: Revokace usnesení č. 127/2016/ZK-22 realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho
kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Obchodní akademie,
České Budějovice
Usnesení č. 709/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje
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1. zrušit usnesení č. 127/2016/ZK-22 ze dne 7. 4. 2016 ve věci „Realizace projektu předkládaného do OP ŽP
a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – Obchodní
akademie, České Budějovice“,
2. schválit
a) realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie“ (žadatel: Obchodní
akademie, České Budějovice, Husova 1) z Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši
12 327 974,89 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 10 622 286,99 Kč,
b) realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie - VZT“ (žadatel: Obchodní
akademie, České Budějovice, Husova 1) z Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši
2 932 119,19 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 2 931 307,10 Kč,
c) kofinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie“ Jihočeským krajem
ve výši 60 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 6 373 372,20 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu č. 730/RK/21,
d) kofinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie - VZT“ Jihočeským
krajem ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 879 392,13 Kč, s podmínkou přidělení
dotace z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu
dle přílohy č. 2 návrhu č. 730/RK/21,
e) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie“
Jihočeským krajem v celkové výši 1 167 235,67 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu
Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 730/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 24. 6. 2021

K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení č. 710/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dodatek zřizovací listiny Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 716/RK/21,
2. dodatek zřizovací listiny Střední školy technické a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, IČO 13503308,
kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření“ dle přílohy č. 2 návrhu č. 716/RK/21,
3. dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394, IČO 60869941, kterým se mění
Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 3 návrhu č. 716/RK/21,
4. dodatek zřizovací listiny Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874, kterým se
mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 4 návrhu č. 716/RK/21,
5. dodatek zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna
109, IČO 60084286, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 5 návrhu č. 716/RK/21,
6. dodatek zřizovací listiny Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Strakonice, Plánkova 430, IČO
63289920, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 6 návrhu č. 716/RK/21,
7. dodatek zřizovací listiny Střední průmyslové školy strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, IČO
60061863, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 7 návrhu č. 716/RK/21,
8. dodatek zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí T. G.
Masaryka 788, IČO 60064781, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele,
který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 8 návrhu č. 716/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 6. 2021

27
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

K bodu: Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje
veřejnou linkovou dopravou
Usnesení č. 711/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. Dodatek č. 52 Smlouvy č. 010/09/50/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a.s., IČO 26060451, uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 700/RK/21,
2. Dodatek č. 35 Smlouvy č. 010/09/51/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a.s. (právní nástupce společnosti DOPRAVA ZÁRUBA M&K s.r.o.), IČO
26060451, uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 700/RK/21,
3. Dodatek č. 37 Smlouvy č. 010/09/47/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem COMETT PLUS,
spol. s r.o., IČO 60071397, uvedený v příloze č. 3 návrhu č. 700/RK/21,
4. Dodatek č. 41 Smlouvy č. 010/09/46/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem GW BUS a.s., IČO
04356683, uvedený v příloze č. 4 návrhu č. 700/RK/21,
5. Dodatek č. 34 Smlouvy č. 010/09/49/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ČSAD Jindřichův
Hradec s.r.o., IČO 60071109, uvedený v příloze č. 5 návrhu č. 700/RK/21,
6. Dodatek č. 32 Smlouvy č. 010/09/48/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem ČSAD STTRANS
a.s., IČO 25198688, uvedený v příloze č. 6 návrhu č. 700/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje dodatky
smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve znění podle části
I. tohoto usnesení.
T: 21. 6. 2021

K bodu: Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, a.s.
Usnesení č. 712/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. dodatek č. 2 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce s dopravcem České dráhy,
a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 729/ZK/21,
2. dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce - tratě 202 s dopravcem
České dráhy, a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 729/ZK/21,
3. dodatek č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce s dopravcem České dráhy,
a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze č. 3 návrhu č. 729/ZK/21;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, předložit dodatky smluv, uvedené v části I. usnesení,
k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 24. 6. 2021

K bodu: Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 – stroje a stavby aktualizace č. 1
Usnesení č. 713/2021/RK-19
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Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh „Plánu reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 – stroje a stavby –
aktualizace č. 1“ uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 761/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 – stroje a stavby – aktualizace č. 1“.

K bodu: Prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
Usnesení č. 714/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
prodej nadbytečných zásob kamenných výrobků (žulových kostek) u Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje v celkovém objemu do 450 tun městu Český Krumlov za cenu 1 000 Kč bez DPH za 1 tunu;
II. ukládá
Ing. Andree Jankovcové, ředitelce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit realizaci prodeje
nadbytečných zásob kamenných výrobků (žulových kostek) u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje za
podmínek stanovených v části I. usnesení.

K bodu: Úprava vztahu zřizovatele k příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na rok
2021
Usnesení č. 715/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o vyčíslení vyšších nákladů na zimní údržbu silnic II. a III. třídy Jihočeského kraje za období leden
- duben roku 2021 oproti stejnému období roku 2020;
II. schvaluje
úpravu vztahu zřizovatele k příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na rok 2021
dle přílohy návrhu č. 779/RK/21.

K bodu: Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje –
aktualizace 2021
Usnesení č. 716/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území
Jihočeského kraje – aktualizace 2021, uvedený v příloze návrhu č. 698/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje Program investiční výstavby
a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje – aktualizace 2021, uvedený v příloze návrhu
č. 698/RK/21 k projednání.
T: 15. 6. 2021

K bodu: Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje (mimo páteřní a základní síť) - aktualizace 2021
Usnesení č. 717/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) – aktualizace 2021, uvedený v příloze návrhu
č. 760/RK/21;
II. ukládá
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Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje Program investiční výstavby
a oprav na silnicích II. a III. třídy Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (mimo páteřní a základní síť) –
aktualizace 2021, uvedený v příloze návrhu č. 760/RK/21 k projednání.
T: 24. 6. 2021

K bodu: Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci
Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2021
Usnesení č. 718/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Program opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu – aktualizace 2021, uvedený v příloze návrhu
č. 749/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje Program opatření na silnicích
II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu –
aktualizace 2021, uvedený v příloze návrhu č. 749/RK/21 k projednání.
T: 15. 6. 2021

K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení
Usnesení č. 719/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1, záměr darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1939/10 o výměře 275 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 1950/3
o výměře 65 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3560 pro obec a k. ú. Blatná
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 831/3 o výměře 9 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 831/15 o výměře
46 m2, ostatní plocha, silnice a č. 831/16 o výměře 107 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 222 pro obec Suchdol nad Lužnicí a k. ú. Tušť Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR a za podmínky, že obdarovaná strana
se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2312/6 o výměře 128 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 2312/61
o výměře 41 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2312/62 o výměře 148 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 418 pro obec Třebonín a k. ú. Dolní Třebonín, pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 1057/20 o výměře 1039 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1057/21 o výměře 197 m 2, ostatní
plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 61 pro obec Dolní Třebonín a k. ú. Prostřední Svince
a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 925/2 o výměře 7 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 466 pro obec Zlata Koruna a k. ú. Rájov v rámci plánované stavby „I/39 Třebonín
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(MÚK D3) – Rájov“, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
IČO 65993390, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Ředitelství silnic a dálnic ČR a za podmínky, že v souladu s ust. § 3a zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon,
v platném znění, má darující právo na vrácení převedených vlastnických práv, pokud nebude zahájeno
uskutečňování účelu převodu do 5 let od uzavření smlouvy,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 528/4 o výměře 266 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 545/2 o výměře 405 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 13
pro obec Omlenice a k. ú. Stradov u Kaplice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2165/7 o výměře
1078 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 57 pro obec Bujanov a k. ú. Suchdol
u Bujanova, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2050/3 o výměře 514 m2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 368 pro obec a k. ú. Kaplice a pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2050/4 o výměře 209 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 2557 –
9/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2050/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 368 pro obec a k. ú. Kaplice v rámci plánované stavby „Dálnice D3 0312/I Kaplice
nádraží – Nažidla“ Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
IČO 65993390, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Ředitelství silnic a dálnic ČR a za podmínky, že v souladu s ust. § 3a zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon,
v platném znění, má darující právo na vrácení převedených vlastnických práv, pokud nebude zahájeno
uskutečňování účelu převodu do 5 let od uzavření smlouvy,
e)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1654/4 o výměře 1223 m 2, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 227 pro obec Pištín a k. ú. Češnovice, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1236/51 o výměře 50 m2, orná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 177 pro obec
Čejkovice a k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1236/83
o výměře 7 m2, orná půda, oddělné na základě geometrického plánu č. 470 – 226/2021 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1236/49, orná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 177 pro obec
Čejkovice a k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1378/22
o výměře 848 m2, ostatní plocha, silnice, oddělné na základě geometrického plánu č. 470 – 226/2021
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1378/9, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 177 pro obec Čejkovice a k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 1394/17 o výměře 23 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1394/18 o výměře 48 m 2, ostatní plocha,
silnice, oddělných na základě geometrického plánu č. 470 – 226/2021 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1394/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 177 pro obec Čejkovice
a k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1394/19 o výměře
48 m2, ostatní plocha, silnice, oddělné na základě geometrického plánu č. 470 – 226/2021 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1394/9, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 177 pro obec Čejkovice a k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1394/16 o výměře 454 m2, ostatní plocha, silnice, oddělné na základě geometrického plánu
č. 470 – 226/2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1394/11, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 177 pro obec Čejkovice a k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou,
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 483/4 o výměře 34 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 483/5 o výměře
413 m2, ostatní plocha, silnice, č. 483/7 o výměře 467 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 483/8 o výměře 38 m2,
ostatní plocha, silnice a č. 483/9 o výměře 27 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě
geometrického plánu č. 446 – 227/2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 483, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 95 pro obec a k. ú. Dasný, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 484/45 o výměře 46 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu
č. 446 – 227/2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 484/13, ostatní plocha, silnice, která je
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zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 95 pro obec a k. ú. Dasný, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 484/47 o výměře 35 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu
č. 446 – 227/2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 484/14, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 95 pro obec a k. ú. Dasný, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 484/50 o výměře 1 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu
č. 446 – 227/2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 484/33, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 95 pro obec a k. ú. Dasný, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 484/49 o výměře 8 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu
č. 446 – 227/2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 484/38, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 95 pro obec a k. ú. Dasný a pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 484/48 o výměře 7 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu
č. 446 – 227/2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 484/39, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 95 pro obec a k. ú. Dasný v rámci plánované stavby „I/20 Pištín – České
Vrbné“ Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390,
kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradilo Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci své investiční
akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Ředitelství
silnic a dálnic ČR a za podmínky, že v souladu s ust. § 3a zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon, v platném
znění, má darující právo na vrácení převedených vlastnických práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování
účelu převodu do 5 let od uzavření smlouvy,
f)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 696/5 o výměře 102 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 216 pro obec a k. ú. Dívčice Obci Dívčice, IČO 244775, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Dívčice a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
g)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1034/4 o výměře 3321 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 269 pro obec Vesce a k. ú. Čeraz Obci Vesce, IČO 667234, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Vesce a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
h)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2780/3 o výměře 880 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 200 – 122/2021 ze dne 21. 4. 2021 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2780/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 396 pro obec České
Budějovice a k. ú. Kaliště u Českých Budějovic Statutárnímu městu České Budějovice, IČO 244732,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární
město České Budějovice a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru
k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne
účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci
ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
i)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1019/14 o výměře 230 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 713 – 19 Fi/2021 ze dne 18. 2. 2021 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1019/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 111 pro obec
a k. ú. Dvory nad Lužnicí Obci Dvory nad Lužnicí, IČO 477001, kdy náklady na vyhotovení geometrického
plánu uhradila Obec Dvory nad Lužnicí v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Dvory nad Lužnicí a za podmínky, že obdarovaná
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
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převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést
100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
j)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 572/2 o výměře 22 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 213 – 10/2021 ze dne 9. 3. 2021 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 572, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 126 pro obec Záblatí a k. ú.
Záblatí u Prachatic Obci Záblatí, IČO 250848, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila
Obec Záblatí, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec
Záblatí a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu
jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
k)
stavby silnice III/1609 v délce 162 m v provozním staničení od 0,845 km do 1,007 km v k. ú. Svéraz Obci
Bohdalovice, IČO 475785, za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru
k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne
účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci
ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
l)
stavby silnice III/1639 v délce 1,657 km (Kyselovské rozcestí – smě na Horní Pestřice) v provozním
staničení od 0,000 km do 1,657 km včetně pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 794/1 o výměře
8550 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17 pro obec Černá
v Pošumaví a k. ú. Kyselov ČR – Lesům České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hadec
Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí Lesy České republiky, s. p., za podmínky, že před převodem stavby
silnice III/1639 dojde ze strany Jihočeského kraje na jeho náklady k její opravě a uvedení do dobrého
stavebně technického stavu,
m)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3058/16 o výměře 243 m2, lesní pozemek, č. 3058/18 o výměře
420 m2, lesní pozemek a č. 3058/20 o výměře 137 m2, lesní pozemek, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 389 pro obec Hluboká nad Vltavou a k. ú. Poněšice ČR – Lesům České republiky, s. p., se sídlem
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, kdy poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Lesy České republiky, s. p.,
n)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 831/7 o výměře 14 m2, ostatní plocha, silnice a č. 831/8
o výměře 295 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 222 pro obec Suchdol
nad Lužnicí a k. ú. Tušť Městu Suchdol nad Lužnicí, IČO 247561, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Suchdol nad Lužnicí a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
2. záměr vzájemného darování
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 272/49 o výměře 202 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 41 pro obec a k. ú. Lenora v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 396/5 o výměře 469 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 396/8
o výměře 51 m2, ostatní plocha ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú.
Lenora v dosavadním vlastnictví Obce Lenora, IČO 250538, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 782/5 o výměře 10 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 782/6
o výměře 13 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 119 – 739/2020
ze dne 18. 2. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 782/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
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na listu vlastnictví č. 72 pro obec a k. ú. Krašlovice a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 782/7
o výměře 208 m2, ostatní plocha, silnice, č. 782/8 o výměře 15 m2, ostatní plocha, silnice, č. 782/9 o výměře
46 m2, ostatní plocha, silnice, č. 782/10 o výměře 10 m2, ostatní plocha, silnice a č. 782/11 o výměře 10 m2,
ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 119 – 739/2020 ze dne 18. 2. 2021
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 782/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 72
pro obec a k. ú. Krašlovice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 831 o výměře 4 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělenou na základě geometrického
plánu č. 119 – 739/2020 ze dne 18. 2. 2021 ze stavební parcely katastru nemovitostí č. 31, zastavěná
plocha a nádvoří, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Krašlovice, pozemkovou parcelu
katastru nemovitostí č. 772/9 o výměře 11 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělenou na základě
geometrického plánu č. 119 – 739/2020 ze dne 18. 2. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 772/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Krašlovice,
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 772/6 o výměře 237 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělenou na základě geometrického plánu č. 119 – 739/2020 ze dne 18. 2. 2021 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 772/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec
a k. ú. Krašlovice a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 772/7 o výměře 3 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace a č. 772/8 o výměře 29 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě
geometrického plánu č. 119 – 739/2020 ze dne 18. 2. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 772/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Krašlovice
v dosavadním vlastnictví Obce Krašlovice, IČO 667595, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1345/5 o výměře 20 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1345/6
o výměře 682 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1345/7 o výměře 499 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace a č. 1345/8 o výměře 122 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 4864 pro obec a k. ú. Český Krumlov v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1103/22 o výměře 4 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 1139/3 o výměře 278 m2, ostatní plocha, silnice které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
a k. ú. Český Krumlov v dosavadním vlastnictví Města Český Krumlov, IČO 245836, kdy poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1371/3 o výměře 1661 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1371/15
o výměře 48 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1371/16 o výměře 55 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 1371/17 o výměře 189 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1371/18 o výměře 446 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1371/19 o výměře 41 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1371/20 o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1371/21 o výměře 89 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 1371/22 o výměře 333 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1372/1 o výměře
220 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1382/4 o výměře 136 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1382/5 o výměře 8 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1391/10 o výměře 33 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 1391/12 o výměře 337 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1391/13 o výměře
249 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1392/8 o výměře 33 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 944 pro obec a k. ú. Čestice, stavební parcely katastru nemovitostí č. 41
o výměře 8 m2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 788 o výměře
61 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 849 pro obec Čestice a k. ú. Krušlov,
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 463/4 o výměře 68 m2, orná půda a č. 475/1 o výměře 10 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 46 pro obec Čestice a k. ú. Nahořany
u Čkyně, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 27/3 o výměře 35 m 2, zahrada, č. 749/4 o výměře
256 m2, orná půda a č. 907/2 o výměře 1004 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
34
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

vlastnictví č. 46 pro obec Čestice a k. ú. Nuzín, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 149 o výměře
52 m2, orná půda, č. 462/1 o výměře 1825 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 463/3 o výměře
470 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 870 pro obec Čestice a k. ú.
Radešov u Čestic a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 15 o výměře 60 m 2, ostatní plocha, neplodná
půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 46 pro obec Čestice a k. ú. Střídka v dosavadním vlastnictví Jihočeského
kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 8/4 o výměře 6 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 43/11
o výměře 7 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1264/64 o výměře 137 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1366/13
o výměře 2905 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1366/16 o výměře 81 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Čestice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 919/4 o výměře
73 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 923/2 o výměře 333 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec Čestice a k. ú. Nuzín, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 774/2
o výměře 183 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Čestice a k. ú.
Krušlov a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1084/2 o výměře 427 m2, ostatní plocha, silnice,
č. 1084/8 o výměře 37 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1084/10 o výměře 31 m2, ostatní plocha, silnice,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Čestice a k. ú. Nahořany u Čkyně v dosavadním vlastnictví
Městyse Čestice, IČO 251089, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
e)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3044/16 o výměře 49 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 3044/18 o výměře 4 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3053/6 o výměře 58 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 3053/7 o výměře 12 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3053/8 o výměře 3 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3053/9 o výměře 1 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3053/10
o výměře 24 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3053/11 o výměře 8 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 3062/6 o výměře 44 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 3062/7 o výměře 15 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 141 pro obec a k. ú. Staré Hobzí
a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 583/14 o výměře 281 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 583/15 o výměře 198 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 161
pro obec Staré Hobzí a k. ú. Nové Dvory v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 106/1 o výměře 2253 m2, ostatní plocha, silnice, č. 106/2 o výměře 367 m2, ostatní
plocha, silnice, č. 108/4 o výměře 57 m2, ostatní plocha, silnice a č. 114/1 o výměře 342 m2, ostatní plocha,
silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Staré Hobzí a k. ú. Nové Hobzí
v dosavadním vlastnictví Obce Staré Hobzí, IČO 247481, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
f)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 134/5 o výměře 174 m2, orná půda, č. 1284/4 o výměře 775 m2,
trvalý travní porost, č. 1376/8 o výměře 10 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1382/19 o výměře 1 m2,
zahrada, č. 1382/20 o výměře 29 m2, zahrada, č. 1382/32 o výměře 22 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1382/37
o výměře 19 m2, trvalý travní porost, č. 1382/42 o výměře 8 m 2, trvalý travní porost, č. 1382/44 o výměře
12 m2, trvalý travní porost, č. 1382/74 o výměře 106 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1382/75
o výměře 11 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1382/76 o výměře 5 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace a č. 3247 o výměře 80 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 105
pro obec Jílovice a k. ú. Šalmanovice, stavební parcely č. 85 o výměře 365 m 2, zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1759/15 o výměře 118 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 1860/2 o výměře 31 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1863/24 o výměře 371 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1863/25 o výměře 100 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1863/27 o výměře 25 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1863/28 o výměře 917 m 2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 124 pro obec Jílovice a k. ú.
Jílovice u Trhových Svinů, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 117/8 o výměře 40 m 2, trvalý travní
porost, č. 330/6 o výměře 904 m2, ostatní plocha, neplodná půda, č. 486/34 o výměře 225 m2, orná půda,
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č. 561/24 o výměře 323 m2, orná půda, č. 1185/75 o výměře 1773 m2, trvalý travní porost, č. 1655/50
o výměře 281 m2, trvalý travní porost, č. 1900/29 o výměře 81 m2, ostatní plocha, neplodná půda
a č. 1916/60 o výměře 77 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 118
pro obec Jílovice a k. ú. Lipnice u Kojákovic, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1866/3 o výměře
5 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1867/5 o výměře 2 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 1867/7 o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 118
pro obec Jílovice a k. ú. Kojákovice a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 977/16 o výměře 293 m 2,
ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 118 pro obec Jílovice a k. ú.
Kramolín u Kojákovic v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 35/3 o výměře 32 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1759/3 o výměře 105 m2, ostatní plocha,
silnice, č. 1759/13 o výměře 1731 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1863/7 o výměře 14 m 2, ostatní plocha,
silnice, č. 1863/11 o výměře 725 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1863/21 o výměře 68 m 2, ostatní plocha,
silnice a č. 1864/3 o výměře 418 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec Jílovice a k. ú. Jílovice u Trhových Svinů, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 295/14
o výměře 3090 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1382/7 o výměře 159 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1382/67
o výměře 176 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1387/15 o výměře 40 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Jílovice a k. ú. Šalmanovice a pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1797/4 o výměře 188 m2, ostatní plocha, neplodná půda, č. 1866/4 o výměře 1 m 2,
ostatní plocha, silnice a č. 1867/6 o výměře 1 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 1 pro obec Jílovice a k. ú. Kojákovice v dosavadním vlastnictví Obce Jílovice, IČO 245038, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
g)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1994/17 o výměře 138 m 2, ostatní plocha, jiná plocha,
č. 1994/18 o výměře 50 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1994/19 o výměře 23 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, č. 1994/20 o výměře 21 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1994/21 o výměře 18 m2, ostatní plocha,
jiná plocha, dílu „a“ o výměře 69 m2, dílu „c“ o výměře 59 m2, oddělených na základě geometrického plánu
č. 3041 – 25/2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1994/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 3560 pro obec a k. ú. Blatná, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2008/33
o výměře 177 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 2008/34 o výměře 104 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
č. 2008/35 o výměře 30 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 2008/36 o výměře 21 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
dílu „b“ o výměře 1 m2, dílu „d“ o výměře 1 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 3041 –
25/2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2008/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 3560 pro obec a k. ú. Blatná, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1984/92 o výměře
248 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1984/93 o výměře 68 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1984/94
o výměře 33 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 2935 – 72/2019
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1984/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 3560 pro obec a k. ú. Blatná, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2022/20 o výměře
656 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 2022/21 o výměře 459 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 2022/22
o výměře 5 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 2022/23 o výměře 130 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
č. 2022/24 o výměře 205 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu
č. 3043 – 27/2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2022/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 3560 pro obec a k. ú. Blatná, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2047/64
o výměře 462 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 2047/65 o výměře 28 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
č. 2047/66 o výměře 220 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu
č. 3042 – 26/2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2047/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 3560 pro obec a k. ú. Blatná v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 2008/37 o výměře 96 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
oddělenou na základě geometrického plánu č. 3041 – 25/2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2008/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
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Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Blatná, díl „a“
o výměře 8 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 2935 – 72/2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 403/4, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Blatná
a díl „b“ o výměře 4 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 2935 – 72/2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 403/5, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec
a k. ú. Blatná v dosavadním vlastnictví Města Blatná, IČO 250996, kdy náklady na vyhotovení geometrický
plánů uhradilo Město Blatná v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
h)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2431/2 o výměře 381 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělené na základě geometrického plánu č. 127 – 50/2021 ze dne 23. 4. 2021 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 2431, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 19 pro obec
Bohdalovice a k. ú. Svéraz v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 1727/19 o výměře 455 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Bohdalovice a k. ú. Svéraz a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 1734/2 o výměře 471 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 127 –
50/2021 ze dne 23. 4. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1734/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Bohdalovice a k. ú. Svéraz
v dosavadním vlastnictví Obce Bohdalovice, IČO 475785, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí obě smluvní strany solidárně,
i)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1221/6 o výměře 173 m 2, ostatní plocha, jiná plocha
a č. 1221/11 o výměře 149 m2, trvalý travní porost, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 176 pro obec a k. ú. Přeštěnice
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1221/3 o výměře
19297 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1221/20 o výměře 50 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Přeštěnice v dosavadním vlastnictví Obce Přeštěnice, IČO 250040,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
3. přijetí daru
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1252/42 o výměře 38 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1540/90
o výměře 17 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1635/2 o výměře 1 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1636/10
o výměře 2196 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1638/10 o výměře 144 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1810/3
o výměře 230 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
Domanín a k. ú. Domanín u Třeboně od Obce Domanín, IČO 512966, kdy poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
b)
části silnice I/39 v délce 5,670 km od UB 3222A00303 do místa napojení stavebního objektu SO 121 –
Silnice v km 2,825 stavby I/39 (MÚK D3) – Rájov na stávající silnici I/39 v rámci stavby „I/39 – Třebonín
(MÚK D3) – Rájov“ včetně všech součástí a příslušenství a včetně zastavěných pozemků na základě
smlouvy o budoucí darovací smlouvě od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČO 65993390, za podmínky kvalitního stavebně technického stavu stavby,
4. bezúplatný převod
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 631/5 o výměře 860 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č .60000 pro obec Bílsko a k. ú. Bílsko u Vodňan, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1735/19 o výměře 239 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č .60000
pro obec a k. ú. Vodňany z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví Jihočeského kraje,
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b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 415/1 o výměře 177 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 415/3
o výměře 244 m2, ostatní plocha, silnice, č. 415/5 o výměře 36 m2, ostatní plocha, silnice a č. 514/13
o výměře 2603 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec a k. ú.
Černá v Pošumaví z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká
1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, do vlastnictví Jihočeského kraje,
5. změnu
usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 38/2020/ZK – 26 ze dne 20. 2. 2020, kdy se text v části I. 3. g)
ruší a nahrazuje textem „vzájemné darování pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2489/3 o výměře
99 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 3183/46 o výměře 11 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 3206/38 o výměře 3 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60
pro obec a k. ú. Čížkrajice, dílu „f“ o výměře 15 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 468 –
48/2019 ze dne 21. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3206/14, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60 pro obec a k. ú. Čížkrajice, dílu „h“ o výměře 1 m2,
odděleného na základě geometrického plánu č. 468 – 48/2019 ze dne 21. 5. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 3249, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60
pro obec a k. ú. Čížkrajice a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1308/1 o výměře 2385 m 2, ostatní
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60 pro obec Čížkrajice a k. ú. Mezilesí u Trhových
Svinů v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3206/11
o výměře 255 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3206/16 o výměře 107 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 3206/25 o výměře 94 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3206/26 o výměře 79 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3206/28 o výměře 178 m 2, trvalý travní porost, č. 3206/30 o výměře
37 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú.
Čížkrajice díl „a“ o výměře 237 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 468 – 48/2019 ze dne
21. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3206/35, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Čížkrajice, , díl „d“ o výměře 389 m2, oddělený
na základě geometrického plánu č. 468 – 48/2019 ze dne 21. 5. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 3260, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú.
Čížkrajice, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1118/2 o výměře 1787 m2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Čížkrajice a k. ú. Mezilesí u Trhových Svinů,
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1315/21 o výměře 529 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělenou
na základě geometrického plánu č. 182 – 110/2019 ze dne 29. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1315/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec Čížkrajice a k. ú. Mezilesí u Trhových Svinů, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1114/4
o výměře 127 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 182 – 110/2019
ze dne 29. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1114, trvalý travní porost, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec Čížkrajice a k. ú. Mezilesí u Trhových Svinů, pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 1308/20 o výměře 23 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 182 – 110/2019 ze dne 28. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1308/2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Čížkrajice a k. ú. Mezilesí u Trhových
Svinů, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1116/9 o výměře 163 m2, ostatní plocha, silnice,
oddělenou na základě geometrického plánu č. 182 – 110/2019 ze dne 29. 11. 2019 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1116/1, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec
Čížkrajice a k. ú. Mezilesí u Trhových Svinů a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1118/6 o výměře
208 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 182 – 110/2019 ze dne
29. 11. 2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1118/1, ostatní plocha, neplodná půda, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
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nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Čížkrajice a k. ú. Mezilesí u Trhových Svinů v dosavadním
vlastnictví Obce Čížkrajice, IČO 581674, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský
kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně a za podmínky, že Jihočeský kraj zřídí ve prospěch Obce Čížkrajice služebnost spočívající
v právu umístění a provozování vodovodního zařízení v části pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 3260 v k. ú. Čížkrajice dle geometrického plánu č. 493 – 134/2018 ze dne 6. 4. 2021 a v právu přístupu
za účelem údržby a oprav tohoto vodovodního zařízení,
6. předání k hospodaření
předmětu daru a bezúplatného převodu uvedeného v části I. 3. a) a 4. usnesení k vlastnímu hospodářskému
využití ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení
§ 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická
2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o.,
se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis
majetku“, která se tak doplní o nemovitosti uvedené v části I. 3. a) a 4. usnesení jako předmět daru
a bezúplatného převodu;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části II. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Záměr prodeje pozemku v k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice- vyhlášení
Usnesení č. 720/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 460/9 o výměře
28 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 162 pro obec Horní Stropnice
a k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice, nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem – tj. 14 210,- Kč
a náklady spojené s prodejem nemovitosti;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Záměr prodeje pozemku v k. ú. Vráto - vyhlášení
Usnesení č. 721/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 484/2 o výměře
38 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 129 pro obec a k. ú.
Vráto, nejméně za cenu obvyklou v daném místě a čase – tj. 5 320,- Kč a náklady spojené s prodejem
nemovitosti;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Záměr prodeje pozemku v k. ú. Kosov u Opalic - vyhlášení
Usnesení č. 722/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 579/21 o výměře
254 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 48 pro obec Kamenný Újezd a k. ú.
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Kosov u Opalic, nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem – tj. 43 090,- Kč a náklady spojené
s prodejem nemovitosti;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Záměr prodeje pozemků v k. ú. Stříbřec - vyhlášení
Usnesení č. 723/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje stavební parcely katastru nemovitostí č. 258 o výměře 12 m2,
zastavěná plocha a nádvoří a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 967/12 o výměře 4 m2, trvalý travní
porost, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 211 pro obec a k. ú. Stříbřec nejméně za cenu obvyklou
v daném místě a čase – tj. 2 800,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitostí;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - ukončení záměru
Usnesení č. 724/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1221/8 o výměře 368 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1221/9 o výměře 13 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1221/10 o výměře 55 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 468 pro obec a k. ú. Vlastec Obci Vlastec, IČO 511773,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Vlastec
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
b)
ideální 1/14 pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1573/26 o výměře 9 m2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 529 pro obec a k. ú. Opařany Obci Opařany, IČO 252638, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Opařany
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 930/16 o výměře 42 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 53 pro obec a k. ú. Podolí I Obci Podolí I, IČO 250007, kdy poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Podolí I a za podmínky, že obdarovaná
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
d)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4350/4 o výměře 56 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené
na základě geometrického plánu č. 3795 – 205/2020 ze dne 17. 2. 2021 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 4350, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
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Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4252 pro obec a k. ú. Veselí
nad Lužnicí a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4351/5 o výměře 219 m 2, ostatní plocha, silnice,
oddělené na základě geometrického plánu č. 3795 – 205/2020 ze dne 17. 2. 2021 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 4351/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4252 pro obec a k. ú. Veselí
nad Lužnicí Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Ředitelství silnic a dálnic ČR, poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
e)
části stavby silnice III/13911 v délce 0,820 km provozního staničení od km 8,370 do km 9,190 v k. ú.
Strakonice (úsek mezi uzlovými body 2232A17603 a 2232A168 o délce 0,597 km a úsek mezi uzlovými
body 2232A168 a 2232A04003 o délce 0,223 km) včetně všech součástí a příslušenství Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, za podmínky, že obdarovaná
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
2. vzájemné darování
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3949/22 o výměře 262 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
č. 3949/23 o výměře 261 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 3949/24 o výměře 36 m2, ostatní plocha,
jiná plocha, č. 3949/25 o výměře 296 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 3949/27 o výměře 61 m 2, ostatní
plocha, jiná plocha, č. 3949/29 o výměře 91 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 3229 pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 7 v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3931/18 o výměre 54 m2, ostatní plocha,
silnice, č. 3720/4 o výměre 2 m2, ostatní plocha, silnice, č. 3949/26 o výměře 7 m2, ostatní plocha, silnice
a č. 3949/28 o výměře 13 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec České
Budějovice a k. ú. České Budějovice 7 v dosavadním vlastnictví Statutárního města České Budějovice,
IČO 244732, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
obě smluvní strany solidárně,
3. předání k hospodaření
předmětu vzájemného darování uvedeného v části I. 2. usnesení k vlastnímu hospodářskému využití
ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst.
2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370
10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde ke změně přílohy č. 2
zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých
Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, která se tak
doplní o nemovitosti uvedené v části I. 2. usnesení jako předmět vzájemného darování,
4. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1. a 2. usnesení jako předmět darování
a vzájemného darování v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí
osobou ve smyslu této části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy
a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, z níž budou ke stejnému dni vyňaty nemovitosti
uvedené v části I. 1. a 2. usnesení jako předmět darování a vzájemného darování v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
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K bodu: Prodej pozemku v k. ú. Domašín u Studené - ukončení záměru
Usnesení č. 725/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodej
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 431/21 o výměře 98 m2, zahrada, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 45 pro obec Studená a k. ú. Domašín u Studené za kupní cenu 3 090,- Kč a náklady
spojené s prodejem nemovitosti ******,
2. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1. usnesení jako předmět prodeje
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této
části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané
„Soupis majetku“, z níž bude ke stejnému dni vyňata nemovitost uvedená v části I. 1. usnesení jako předmět
prodeje v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Prodej pozemků v k. ú. Kožlí u Orlíka - ukočení záměru
Usnesení č. 726/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodej
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 841/17 o výměře 136 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 841/18
o výměře 43 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 35 pro obec Kožlí a k. ú. Kožlí
u Orlíka, za kupní cenu 28 640,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti ******,
2. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1. usnesení jako předmět prodeje
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této
části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané
„Soupis majetku“, z níž budou ke stejnému dni vyňaty nemovitosti uvedené v části I. 1. usnesení jako
předmět prodeje v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Prodej pozemku v k. ú. Blažejov - ukončení záměru
Usnesení č. 727/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodej
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 459/14 o výměře 64 m2, zahrada, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 187 pro obec a k. ú. Blažejov, za kupní cenu tj. 2 020,- a náklady spojené s prodejem
nemovitosti ******,
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2. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1. usnesení jako předmět prodeje
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této
části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané
„Soupis majetku“, z níž bude ke stejnému dni vyňata nemovitost uvedená v části I. 1. usnesení jako předmět
prodeje v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Prodej pozemku v k. ú. Temelín - ukončení záměru
Usnesení č. 728/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodej
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1537/3 o výměře 241 m2, zahrada, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 36 pro obec a k. ú. Temelín, za kupní cenu 7 230,- Kč a náklady spojené s prodejem
nemovitosti ******,
2. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1. usnesení jako předmět prodeje
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této
části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané
„Soupis majetku“, z níž bude ke stejnému dni vyňata nemovitost uvedená v části I. 1. usnesení jako předmět
prodeje v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Směna pozemků v k. ú. Láz u Radomyšle - ukončení záměru
Usnesení č. 729/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. směnu
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 785/7 o výměře 313 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 257 pro obec Radomyšl a k .ú. Láz u Radomyšle v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 21/2 o výměře 505 m 2, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 232 pro obec Radomyšl a k .ú. Láz u Radomyšle v dosavadním
podílovém spoluvlastnictví ******, kdy Jihočeský kraj uhradí ****** doplatek kupní ceny ve výši 18 900,- Kč,
náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí obě smluvní strany solidárně a poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
2. předání k hospodaření
předmětu směny uvedeného v části I. 1. usnesení k vlastnímu hospodářskému využití ve smyslu ustanovení
čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10,
IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde ke změně přílohy č. 2
zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých
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Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, která se tak
doplní o nemovitost uvedenou v části I. 1. usnesení jako předmět směny,
3. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitostí popsaných v části I. 1. usnesení jako předmět směny
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této
části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané
„Soupis majetku“, z níž bude ke stejnému dni vyňata nemovitost uvedená v části I. 1. usnesení jako předmět
směny v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Směna pozemků v k. ú. Stachy - ukončení záměru
Usnesení č. 730/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. směnu
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2195/93 o výměře 105 m 2, ostatní plocha, jiná plocha
a č. 2195/94 o výměře 43 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 146
pro obec a k. ú. Stachy v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 2195/9 o výměře 359 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 427
pro obec a k. ú. Stachy v dosavadním vlastnictví ******, kdy ****** uhradí Jihočeskému kraji doplatek kupní
ceny ve výši 6 620,- Kč, náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí obě smluvní strany solidárně a
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany
solidárně,
2. předání k hospodaření
předmětu směny uvedeného v části I. 1. usnesení k vlastnímu hospodářskému využití ve smyslu ustanovení
čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10,
IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde ke změně přílohy č. 2
zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých
Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, která se tak
doplní o nemovitost uvedenou v části I. 1. usnesení jako předmět směny,
3. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1. usnesení jako předmět směny v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této části, čímž dojde
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o.,
se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis
majetku“, z níž budou ke stejnému dni vyňaty nemovitosti uvedené v části I. 1. usnesení jako předmět směny
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Směna pozemků v k. ú. Nuzín - ukočení záměru
Usnesení č. 731/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
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1. směnu
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 27/1 o výměře 58 m 2, zahrada která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 46
pro obec Čestice a k .ú. Nuzín v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 919/1 o výměře 80 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 210
pro obec Čestice a k .ú. Nuzín v dosavadním vlastnictví ******, kdy ****** uhradí Jihočeskému kraji doplatek
kupní ceny ve výši 210,- Kč, náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí obě smluvní strany
solidárně a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě
smluvní strany solidárně,
2. předání k hospodaření
předmětu směny uvedeného v části I. 1. usnesení k vlastnímu hospodářskému využití ve smyslu ustanovení
čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10,
IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde ke změně přílohy č. 2
zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých
Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, která se tak
doplní o nemovitost uvedenou v části I. 1. usnesení jako předmět směny,
3. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1. usnesení jako předmět směny v dosavadním
vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této části, čímž dojde
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o.,
se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis
majetku“, z níž bude ke stejnému dni vyňata nemovitost uvedená v části I. 1. usnesení jako předmět směny
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Koupě pozemku v k. ú. Nová Pec od ČR - Státního pozemkového úřadu
Usnesení č. 732/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. koupi
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 140/8 o výměře 509 m 2, orná půda, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10002 pro obec a k. ú. Nová Pec za kupní cenu 105 900,- Kč a náklady spojené s uzavřením
kupní smlouvy od ČR – Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO 0132774 do vlastnictví Jihočeského kraje,
2. předání k hospodaření
předmětu koupě uvedeného v části I. 1. usnesení k vlastnímu hospodářskému využití ve smyslu ustanovení
čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě a údržbě silnic
Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709
71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací
listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích,
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, která se tak doplní
o nemovitost uvedenou v části I. 1. usnesení jako předmět koupě;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Bezúplatný převod betonové podzemní stavby - ženijního úkrytu v k. ú. Frymburk od ČR Ministerstva obrany
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Usnesení č. 733/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. bezúplatný převod
podzemní betonové stavby – ženijního úkrytu, umístěné na stavební parcele katastru nemovitostí č. 59
v k. ú. Frymburk od ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví Jihočeského kraje,
2. předání k hospodaření
předmětu bezúplatného převodu uvedeného v části I. 1. usnesení k vlastnímu hospodářskému využití
ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst.
2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370
10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde ke změně přílohy č. 2
zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých
Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, která se tak
doplní o nemovitost uvedenou v části I. 1. usnesení jako předmět bezúplatného převodu;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Prodej bývalé kotelny v k. ú. Jindřichův Hradec
Usnesení č. 734/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) prodej pozemku parcely KN č. 1930/3, jehož součástí je stavba občanského vybavení bez čp/če v k. ú.
Jindřichův Hradec, do vlastnictví města Jindřichův Hradec, IČO 00246875, za sjednanou cenu ve výši
1.050.000 Kč + náklady spojené s prodejem,
b) vyjmutí uvedeného majetku dle části I. 1. a) tohoto usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem Domu
dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10, IČO 42409152, zřizovanému krajem, ke dni podání návrhu
na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) tohoto usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh prodeje zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Prodej pozemku parc. č. 791/20 v k. ú. Horní Planá
Usnesení č. 735/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) prodej pozemku parc. KN č. 791/20 o výměře 165 m2 v k. ú. Horní Planá ******, za cenu v místě a čase
obvyklou ve výši 165.000 Kč + náklady spojené s prodejem,
b) vyjmutí uvedeného majetku dle části I. 1. a) tohoto usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem Domu
dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1, IČO 60077638, zřizovanému krajem, ke dni
podání návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) tohoto usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) tohoto usnesení;
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II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh prodeje zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Darování pozemků v k. ú. Osek u Radomyšle obci Osek
Usnesení č. 736/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) darování pozemku poz. parcely KN p. č. 290/10 a poz. parcely KN p. č. 290/13 v k. ú. Osek u Radomyšle,
ve vlastnictví Jihočeského kraje, do vlastnictví obce Osek, se sídlem Osek 77, 386 01 Strakonice,
IČO 00251631, dle návrhu darovací smlouvy č. SD/OHMS/182/21 v příloze č. 3 návrhu č. 680/RK/21,
b) vyjmutí uvedeného majetku dle části I. 1. a) tohoto usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem
Domovu pro osoby se zdravotním postižením Osek, IČO 70871795, zřizovanému krajem, ke dni podání
návrhu na vklad vlastnického práva z darovací smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) tohoto usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit tento návrh k projednání zastupitelstvu kraje.

K bodu: Darování pozemku v k. ú. Lišov městu Lišov a přijetí daru pozemků od města Lišov
Usnesení č. 737/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) darování pozemku poz. parcely KN p. č. 780/32 o výměře 742 m2, oddělené dosud nezapsaným
geometrickým plánem č. 2151-1/2021 z parcely KN p. č. 780/24 v k. ú. Lišov, ve vlastnictví Jihočeského
kraje, do vlastnictví města Lišov, se sídlem třída 5. května 139, 373 72 Lišov, IČO 00245178, dle návrhu
darovací smlouvy č. SD/OHMS/073/21 v příloze č. 7 návrhu č. 678/RK/21,
b) přijetí daru pozemků, a to poz. parcely KN p. č. 794/68 a poz. parcely KN p. č. 2179/32 o výměře 77 m2,
oddělené dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2151-1/2021 z parcely KN p. č. 2179/28 v k. ú. Lišov,
z vlastnictví města Lišov, se sídlem třída 5. května 139, 373 72 Lišov, IČO 00245178, do vlastnictví
Jihočeského kraje, dle návrhu darovací smlouvy č. SD/OHMS/073/21 v příloze č. 7 návrhu č. 678/RK/21,
c) vyjmutí pozemku dle části I. 1. a) tohoto usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem a předání
pozemků dle části I. 1. b) k hospodaření se svěřeným majetkem Střednímu odbornému učilišti, Lišov,
tř. 5.května, IČO 75050111, ke dni podání návrhu na vklad práva z darovací smlouvy 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. b) usnesení,
b) zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující
svěřený majetek v souladu s částí I. 1. c) usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit tento návrh k projednání zastupitelstvu kraje.

K bodu: Přijetí daru pozemku v k. ú. Blatná od města Blatná pro výstavbu výjezdové základny ZZS
Jihočeského kraje
Usnesení č. 738/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
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zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) přijetí daru pozemku v k. ú. Blatná, a to na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 304024/2021 z pozemkové parcely KN č. 1020/2 nově oddělené parcely č. 1020/36 o výměře 1147 m2 od města
Blatná, se sídlem třída T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná, IČO 00250996, do vlastnictví Jihočeského kraje
dle návrhu smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 741/RK/21,
c) předání uvedeného pozemku dle části I. 1. a) tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem
Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, zřizované krajem, ke dni podání návrhu
na vklad vlastnického práva z darovací smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
c) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) tohoto usnesení,
d) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na přijetí daru dle části I. tohoto usnesení
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Budoucí směna pozemků v k. ú. Lišov
Usnesení č. 739/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) budoucí směnu pozemků v k. ú. Lišov, a to: pozemku poz. parcely KN p. č. 780/33 o výměře 71 m2,
oddělené dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2151-1/2021 z parcely KN p. č. 780/24 ve vlastnictví
Jihočeského kraje, za pozemek poz. parcelu KN p. č. 2179/8 ve vlastnictví ******, bez cenového vyrovnání,
dle návrhu smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy č. SSB/OHMS/086/21 s kompletní textací směnné
smlouvy, v příloze č. 5 návrhu č. 679/RK/21,
b) vyjmutí zcizovaného pozemku z hospodaření se svěřeným majetkem a předání nabývaného pozemku
k hospodaření se svěřeným majetkem dle části I. 1. a) tohoto usnesení Střednímu odbornému učilišti, Lišov,
tř. 5.května, IČO 75050111, zřizovanému krajem, ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva ze
směnné smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
e) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) tohoto usnesení,
f) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na budoucí směnu dle části I. tohoto
usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Debrník a v části k. ú. Svinky
Usnesení č. 740/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Debrník a v části k. ú. Svinky, svěřených
k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 233 podle přílohy
č. 1 návrhu č. 746/RK/21 s překročením limitu ceny o +20,0 % a výměry o +19,5 % 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: Prominutí dluhu společnosti Office Food s r.o.
Usnesení č. 741/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
prominutí dluhu ve výši 193 744,75 Kč společnosti Office Food s. r. o. za nájem leden – květen 2021;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit kontrolu plnění usnesení;
III. pověřuje
Ing. Bc. Jiřího Fidlera, vedoucího OHMS, podepsáním dopisu společnosti Office Food s. r.o. dle části
I. usnesení.

K bodu: Věcné břemeno pro EG.D, a.s. v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce - rekonstrukce NN
Usnesení č. 742/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku pozemkové parc. KN
č. 1128/70 a č. 1139/2 v rozsahu cca 3 bm v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce, ve vlastnictví Jihočeského
kraje, které bude spočívat v právu umístění zemního kabelového vedení NN a v právech vyplývajících
z energetického zákona č. 458/2000 Sb. ve prospěch společnosti EG.D, a.s., IČO 28085400,
za jednorázovou úhradu 10 000 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/051/21 v příloze č. 4 návrhu č. 329/RK/21,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 329/RK/21;
II. pověřuje
Ing. Jiřího Blížila, ředitele Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, se sídlem Česká 1175, Jindřichův
Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 75011191, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene dle části I. 2. usnesení.

K bodu: Věcné břemeno pro CETIN a.s. v k. ú. Planá u Č. Budějovic
Usnesení č. 743/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
zřízení věcného břemene na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na částech pozemků parc. KN č. 1702, č. 1703/1 a č. 1704 v rozsahu cca 560 bm v k. ú. Planá
u Č. Budějovic, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu uložení podzemního
komunikačního vedení – 2 ks HDPE trubek a v právech vyplývajících ze zákona o elektronických
komunikacích č. 127/2005 Sb. ve prospěch společnosti CETIN a.s., IČO 04084063, za jednorázovou úhradu
147 000 Kč bez DPH dle návrhu smlouvy č. SSB/OHMS/190/21 v příloze č. 4 návrhu č. 769/RK/21;
II. pověřuje
JUDr. Lukáše Glasera, pověřeného vedením krajského úřadu, kontrolou dodržování podmínek smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle části I. usnesení a projednáním přenesení práv
a povinností z těchto věcných břemen na nájemce.

K bodu: Dotační program Zřizování nových oplocenek - žádosti k projednání
Usnesení č. 744/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
poskytnutí dotace podle pravidel dotačního programu Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek
žadatelům uvedeným v příloze č. 1 návrhu č. 766/RK/21 v celkové výši 2 608 780,- Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace podle pravidel dotačního programu Jihočeského kraje
Zřizování nových oplocenek žadatelům uvedeným v příloze č. 2 návrhu č. 766/RK/21 v celkové výši
1 175 320,- Kč;
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III. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů
vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení,
2. Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit seznam žádostí o dotaci dle přílohy č. 2 návrhu
č. 766/RK/21 zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 6. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro
zmírnění dopadů klimatické změny, 1. výzva pro rok 2021 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 745/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro
zmírnění dopadů klimatické změny, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 636/RK/21;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění
dopadů klimatické změny, 1. výzva pro rok 2021, s termínem zveřejnění výzvy 11. 6. 2021, s termínem
zahájení podávání žádostí 12. 7. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 13. 8. 2021 do 12:00 hodin,
s alokací 3 000 000 Kč;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana,
Pavel Hroch, náměstek hejtmana,
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana,
Ing. Jaroslava Martanová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Hana Zahradníková, vedoucí oddělení vodního hospodářství,
Ing. Monika Wögebauerová, oddělení vodního hospodářství,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Ing. Andrea Boukalová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
náhradní členy:
Ing. Hana Šťastná, členka zastupitelstva kraje a předsedkyně Výboru pro venkov, zemědělství a životní
prostředí zastupitelstva kraje,
Ing. Jan Bauer, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jiří Fišer, člen rady kraje,
Ing. Petr Holický, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Helena Rybková, oddělení vodního hospodářství,
Ing. Karolína Zámišová, oddělení vodního hospodářství,
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 12. 2021

K bodu: Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení č. 746/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace obce Hosín, Hosín 116, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244937,
o prodloužení termínu realizace projektu „Nákup nového DA pro JSDH Dobřejovice“, reg. č. 452-02-07/20,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje, I. výzva pro rok 2020,
2. žádost příjemce dotace městyse Čestice, Čestice 1, 387 19 Čestice, IČO 00251089, o prodloužení
termínu realizace projektu „Stavební úpravy nevyužívané budovy bývalé kotelny na hasičskou zbrojnici“, reg.
č. 452-03-01/20, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, I. výzva pro rok 2020,
50
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

3. žádost příjemce dotace obce Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Adamov, IČO 00581160, o prodloužení
termínu realizace projektu „Výstavba nové hasičské zbrojnice – JSDH Adamov“, reg. č. 452-03-03/20,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje, I. výzva pro rok 2020,
4. žádost příjemce dotace městyse Štěkeň, Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň, IČO 00251895, o prodloužení
termínu realizace projektu „Územní plán městys Štěkeň“, reg. č. 425-01-008/18, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva
pro rok 2018,
5. žádost příjemce dotace obce Květov, Květov 7, 399 01 Milevsko, IČO 00511480, o prodloužení termínu
realizace projektu „Návrh územního plánu Květov“, reg. č. 425-01-002/19, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok
2019,
6. žádost příjemce dotace obce Podolí I, Podolí I 61, 398 43 Podolí I, IČO 00250007, o prodloužení termínu
realizace projektu „Pořízení nového územního plánu pro obec Podolí I a místní části“, reg. č. 425-01-008/19,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí
Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019,
7. žádost příjemce dotace obce Pístina, Pístina 35, 378 02 Stráž nad Nežárkou, IČO 00666947,
o prodloužení termínu realizace projektu „Zpracování územního plánu Pístina“, reg. č. 425-01-005/19,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí
Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019,
8. žádost příjemce dotace obce Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Adamov, IČO 00581160, o prodloužení
termínu realizace projektu „Návrh územního plánu Adamov“, reg. č. 425-01-019/19, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva
pro rok 2019,
9. žádost příjemce dotace TJ Tatran Prachatice, z.s., Nádražní 228, 383 01 Prachatice, IČO 12883107,
o změnu rozpočtu projektu „Tréninková a závodní činnost dětí a mládeže 2020“, reg. č. 448-01-169/20,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního
sportu, 1. výzva pro rok 2020,
10. žádost příjemce dotace HC České Budějovice, z.s., F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice, IČO
14499061, o změnu rozpočtu projektu „Zajištění, provozování a rozvoj mládežnického klubu ledního hokeje
– Akademie ČSLH“, reg. č. 448-02-024/20, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2020,
11. žádost příjemce dotace STARLETTE České Budějovice, z.s., Jasanová 36, 370 08 České Budějovice,
IČO 06665284, o změnu rozpočtu projektu „Celoroční činnost“, reg. č. 448-01-040/20, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro
rok 2020,
12. žádost příjemce dotace obce Nová Ves, Nová Ves 68, 382 03 Nová Ves, IČO 00475491, o prodloužení
termínu realizace projektu „Pořízení nového DA pro JSDH Nová Ves“, reg. č. 452-02-28/20, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, I. výzva pro rok 2020,
13. žádost příjemce dotace města Nové Hrady, nám Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, IČO 00245267,
o prodloužení termínu následné realizace stavby ve lhůtě 3 let dle projektu „Zhotovení projektové
dokumentace domu v Komenského ulici čp. 188, Nové Hrady“, reg. č. 439-03-001/2018, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí, 1. výzva pro rok 2018,
14. žádost příjemce dotace obce Hosín, Hosín 116, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244937,
o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Hosín“, reg. č. 425-01-010/16, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje, I. výzva pro rok 2016,
15. žádost příjemce dotace obce Studená, Náměstí sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 Studená, IČO
00247545, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Studená“, reg. č. 425-01-011/17, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje, II. výzva pro rok 2017,
16. žádost příjemce dotace obce Halámky, Halámky 63, 378 06 Halámky, IČO 00666386, o prodloužení
termínu realizace projektu „Územní plán Halámky“, reg. č. 425-01-012/17, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, II. výzva pro rok
2017;
II. doporučuje
a) zastupitelstvu kraje schválit
1. prodloužení termínu realizace projektu „Nákup nového DA pro JSDH Dobřejovice“, reg. č. 452-02-07/20,
příjemce dotace obec Hosín, Hosín 116, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244937, v rámci Dotačního
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programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje, I. výzva pro rok 2020, a to do 31. 12. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 1. 2022,
2. prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úpravy nevyužívané budovy bývalé kotelny na hasičskou
zbrojnici“, reg. č. 452-03-01/20, příjemce dotace městys Čestice, Čestice 1, 387 19 Čestice, IČO 00251089,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje, I. výzva pro rok 2020, a to do 31. 10. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy
do 14. 11. 2021,
3. prodloužení termínu realizace projektu „Výstavba nové hasičské zbrojnice – JSDH Adamov“, reg. č. 45203-03/20, příjemce dotace obec Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Adamov, IČO 00581160, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, I. výzva pro rok 2020, a to do 31. 12. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy
do 14. 1. 2022,
4. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán městys Štěkeň“, reg. č. 425-01-008/18, příjemce
dotace městys Štěkeň, Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň, IČO 00251895, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok
2018, a to do 31. 12. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2022,
5. prodloužení termínu realizace projektu „Návrh územního plánu Květov“, reg. č. 425-01-002/19, příjemce
dotace obec Květov, Květov 7, 399 01 Milevsko, IČO 00511480, v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019, a to do
31. 10. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 11. 2022,
6. prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nového územního plánu pro obec Podolí I a místní části“,
reg. č. 425-01-008/19, příjemce dotace obec Podolí I, Podolí I 61, 398 43 Podolí I, IČO 00250007, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje, výzva pro rok 2019, a to do 31. 12. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 1. 2023,
7. prodloužení termínu realizace projektu „Zpracování územního plánu Pístina“, reg. č. 425-01-005/19,
příjemce dotace obec Pístina, Pístina 35, 378 02 Stráž nad Nežárkou, IČO 00666947, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva
pro rok 2019, a to do 31. 10. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 11. 2022,
8. prodloužení termínu realizace projektu „Návrh územního plánu Adamov“, reg. č. 425-01-019/19, příjemce
dotace obec Adamov, V Chalupách 47, 373 71 Adamov, IČO 00581160, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok
2019, a to do 31. 10. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 11. 2022,
10. A změnu rozpočtu projektu „Zajištění, provozování a rozvoj mládežnického klubu ledního hokeje –
Akademie ČSLH“, reg. č. 448-02-024/20, příjemce dotace HC České Budějovice, z.s., F. A. Gerstnera 7/8,
370 01 České Budějovice, IČO 14499061, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2020, a to snížení položek
„autobusová doprava na utkání“ o 527 000 Kč a „stravné hráčů a real. týmů“ o 597 000 Kč a přesunutí těchto
prostředků k navýšení položek rozpočtu „hokejové hole“ o 470 000 Kč, „hokejová golmanská výstroj“
o 200 000 Kč, „týmový textil“ o 150 000 Kč a „zdravotní prohlídky, testy“ o 4 000 Kč,
11. změnu rozpočtu projektu „Celoroční činnost“, reg. č. 448-01-040/20, příjemce dotace STARLETTE
České Budějovice, z.s., Jasanová 36, 370 08 České Budějovice, IČO 06665284, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro
rok 2020, a to o změnu názvu položky na místo „mažoretkové obuvi“ zařazení „mažoretkové
vybavení/náčiní“ a zároveň navýšení o 40 000 Kč,
12. prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nového DA pro JSDH Nová Ves“, reg. č. 452-02-28/20,
příjemce dotace obec Nová Ves, Nová Ves 68, 382 03 Nová Ves, IČO 00475491, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje, I. výzva pro rok 2020, a to do 28. 2. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 3. 2022,
13. prodloužení termínu realizace stavby ve lhůtě 3 let dle projektu „Zhotovení projektové dokumentace
domu v Komenského ulici čp. 188, Nové Hrady“, reg. č. 439-03-001/2018, příjemce dotace město Nové
Hrady, nám Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, IČO 00245267, v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí, 1. výzva pro rok 2018, a to do 31. 12. 2022 s termínem podání
závěrečné zprávy do 14. 1. 2023,
14. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Hosín“, reg. č. 425-01-010/16, příjemce dotace
obec Hosín, Hosín 116, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00244937, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, I. výzva pro rok
2016, a to do 30. 6. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2022,
15. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Studená“, reg. č. 425-01-011/17, příjemce dotace
obec Studená, Náměstí sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 Studená, IČO 00247545, v rámci Dotačního
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programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje, II. výzva pro rok 2017, a to do 31. 12. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2023,
16. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Halámky“, reg. č. 425-01-012/17, příjemce dotace
obec Halámky, Halámky 63, 378 06 Halámky, IČO 00666386, v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, II. výzva pro rok 2017, a to
do 31. 10. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 11. 2022;
b) zastupitelstvu kraje neschválit
9. změnu rozpočtu projektu „Tréninková a závodní činnost dětí a mládeže 2020“, reg. č. 448-01-169/20,
příjemce dotace TJ Tatran Prachatice, z.s., Nádražní 228, 383 01 Prachatice, IČO 12883107, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu,
1. výzva pro rok 2020, a to zařazení položky „pořízení horského kola“ do bodu 1.1. rozpočtu „sportovní
vybavení – kimona, pásky, trička, mikiny, časomíra, švihadla, činky, balanční pomůcky, hrazda, žebřiny“
a navýšení této položky o 35 094 Kč,
10. B zvýšení osobních nákladů na trenéry: „odměny trenéři OSVČ“ o 100 000 Kč, „odměny kondičního
trenéra OSVČ“ o 30 000 Kč, „odměny manažera mládeže OSVČ“ o 50 000 Kč, „odměna filozofického
konzultanta OSVČ“ o 90 000 Kč, „odměna fyzioterapeuta OSVČ“ o 30 000 Kč;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 6. 2021

K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám“
Usnesení č. 747/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost Zdeňky Broncové, žádost Igora Romanova, žádost Miloše Nováka, žádost Lenky Sedláčkové,
žádost Jaroslava Hodiny, žádost Moniky Votavové Gludovatz, žádost Denisy Šťástkové a žádost Miroslava
Smutného 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. 742/RK/21,
2. žádost Bohuslava Jarolímka 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. 742/RK/21;
II. schvaluje
1. Zdeňce Broncové, 392 01 Sedlečko u Soběslavě, 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/7499/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021, dle přílohy č. 2
k návrhu č. 742/RK/21,
3. Igoru Romanovovi, 370 07 České Budějovice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 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/7489/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 3
k návrhu č. 742/RK/21,
5. Miloši Novákovi, 398 52 Nadějkov, 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/7697/2020 ze dne
4. 8. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021, dle přílohy č. 4
k návrhu č. 742/RK/21,
7. 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/7319/2020, uzavřené
dne 17. 9. 2020 s Bohuslavem Jarolímkem, 398 11 Skály, kterým se mění příjemce dotace z Bohuslava
Jarolímka, 398 11 Skály na Tomáše Jarolímka, 398 11 Skály, z důvodu změny vlastnictví předmětné
nemovitosti na základě darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti dle přílohy č. 5 k návrhu č.
742/RK/21,
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8. Lence Sedláčkové, 250 64 Hovorčovice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 10. 2021,
9. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/7023/2020 ze dne
17. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 SDO/OEZI/7023/2020/D č. 1 ze dne 12. 5. 2021, kterým je prodloužen
termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 10. 2021, dle přílohy č. 6 k návrhu č. 742/RK/21,
10. Jaroslavu Hodinovi, 384 73 Vacov, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 12. 2021,
11. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/7185/2020 ze dne
6. 8. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 7
k návrhu č. 742/RK/21,
12. Monice Votavové Gludovatz, 397 01 Písek, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 12. 2021,
13. 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/7400/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 8
k návrhu č. 742/RK/21,
14. Denise Šťástkové, 182 00 Praha, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 30. 9. 2021,
15. 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/6702/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021, dle přílohy č. 9
k návrhu č. 742/RK/21
16. Miroslavu Smutnému, 392 01 Budislav, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 30. 9. 2021,
17. 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/7498/2020 ze dne
1. 10. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021, dle přílohy č. 10
k návrhu č. 742/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 15. 8. 2021

K bodu: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení č. 748/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Milana Bruse 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. 743/RK/21;
II. schvaluje
1. Milanu Brusovi, 392 01 Chotěmice, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva, z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání na tepelné čerpadlo se
zachováním dotace v maximální výši 120 000,- Kč a 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,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4408/2020 ze dne 6. 4. 2020 dle přílohy č. 2
k návrhu č. 743/RK/21, kterým se mění nový zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa –
automatické přikládání na tepelné čerpadlo se zachováním dotace v maximální výši 120 000,- Kč a kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
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T: 15. 8. 2021

K bodu: Realizace projektu „Kulinářské dědictví“ a jeho předfinancování a kofinancování z rozpočtu kraje
Usnesení č. 749/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu „Kulinářské dědictví“ (žadatel: Jihočeský kraj, odbor kultury a památkové péče)
a podání žádosti o podporu do Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika
2014-2020 s celkovými způsobilými výdaji jihočeské části projektu 145 834,- EUR,
2. kofinancování projektu „Kulinářské dědictví“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých
výdajů části projektu realizované Jihočeským krajem, tj. 14 583,40 EUR, s podmínkou přidělení dotace
z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020, s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k návrhu č. 776/RK/21. V případě neschválení
spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů části projektu realizované
Jihočeským krajem bude kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje zvýšeno na 15 % celkových
způsobilých výdajů části projektu realizované Jihočeským krajem (tj. 21 875,10 EUR),
3. předfinancování projektu „Kulinářské dědictví“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých
výdajů části projektu realizované Jihočeským krajem, tj. 131 250,60 EUR, s podmínkou přidělení
dotace z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020, s čerpáním na
základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k návrhu. č. 776/RK/21;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 6. 2021

K bodu: Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2021 - 2025
Usnesení č. 750/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Koncepci podpory památkové péče Jihočeského kraje v letech 2021-2025
ve znění dle návrhu č. 717/RK/21;
II. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit koncepci zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 24. 6. 2021
K bodu: Koncepce rozvoje zřizovaných organizací Jihočeského kraje v oblasti kultury na období 2021–2026
(s vyhodnocením období 2015–2020)
Usnesení č. 751/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
koncepční materiál Odboru kultury a památkové péče „Koncepce rozvoje zřizovaných organizací
Jihočeského kraje v oblasti kultury na období 2021–2026 (s vyhodnocením období 2015–2020)“.

K bodu: Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti kultury za rok
2020
Usnesení č. 752/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti kultury za rok 2020.
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K bodu: Rozpočtové změny 15/21
Usnesení č. 753/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
rozpočtová opatření č. 188/R – 199/R, z toho 189/R v upraveném znění;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 186/Z – 187/Z a 200/Z – 201/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 188/R – 199/R,
2. Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit rozpočtová opatření č. 186/Z – 187/Z a 200/Z –
201/Z zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 24. 6. 2021
Usnesení č. 754/2021/RK-19
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24. 6. 2021 v upraveném znění.

MUDr. Martin Kuba
Hejtman Jihočeského kraje

…………………………………
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