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 21. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 1. 7. 2021
Program:
1. Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje v mimořádném termínu dne 8. 7. 2021
Usnesení 756/2021/RK-21
2. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na základě individuální žádosti
Usnesení 757/2021/RK-21
3. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 758/2021/RK-21
4. Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., „Modernizace systému VZT a
chlazení včetně instalace FV v Nemocnici Strakonice, a.s.“ v rámci 146. výzvy OPŽP, jeho kofinancování
z rozpočtu Jihočeského kraje, a zrušení usnesení č. 11/2020//ZK-26
Usnesení 759/2021/RK-21
5. Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., „Snížení energetické náročnosti a
modernizace prádelny Nemocnice Strakonice“ v rámci výzvy V. programu podpory Úspory energie
OPPIK a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 760/2021/RK-21
6. Návrh změny usnesení č. 78/2016/ZK-22 ve věci realizace projektu JčK „Posílení vybavení Zdravotnické
záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ a nové schválení jeho financování
z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 761/2021/RK-21
7. Výpůjčka movitého majetku Správy státních hmotných rezerv Jihočeskému kraji
Usnesení 762/2021/RK-21
8. Personální záležitosti JCCR p. o. -obsazení funkce ředitele/ky Jihočeské centrály cestovního ruchu
Usnesení 763/2021/RK-21
9. Žádost o individuální dotaci z rozpočtových prostředků JčK v sociální oblasti
Usnesení 764/2021/RK-21
10. Změna Plánů pořízení investic a oprav na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským
krajem v sociální oblasti
Usnesení 765/2021/RK-21
11. Vyjádření k záměru poskytovat sociální službu chráněné bydlení
Usnesení 766/2021/RK-21
12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení omezení na síti Správy železnic – akce „Jižní tangenta České
Budějovice“
Usnesení 767/2021/RK-21
13. Jižní Tangenta České Budějovice - vícepráce, dodatek č. 2
Usnesení 768/2021/RK-21
14. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rancířov - rekonstrukce křižovatky silnic II/409 a II/410“
Usnesení 769/2021/RK-21
15. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Demolice a výstavba týdenního a denního stacionáře na
Pražské tř. 88, České Budějovice“
Usnesení 770/2021/RK-21
16. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK (IROP)“
Usnesení 771/2021/RK-21
17. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka sanitních automobilů a mikrobusů pro ZZS
Jihočeského kraje“
Usnesení 772/2021/RK-21
18. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Obnova zálohování“
Usnesení 773/2021/RK-21
19. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálních zařízení ve 3. NP a ve 2. NP budova č. p. 115“ (DD, ZŠ a ŠJ, Sídliště Míru 40, 382 26 Horní Planá)
Usnesení 774/2021/RK-21
20. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy Brantlova“ (SŠ a ZŠ, Vimperk,
Nerudova 267)
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Usnesení 775/2021/RK-21
21. Rozhodnutí zadavatele- veřejná zakázka „Rekonstrukce dvora, Lapol a zřízení výfuků pro dieselagregát“
(Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie)
Usnesení 776/2021/RK-21
22. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rekonstrukce 7 koupelen na domácnosti 04/I a 02/II a
rekonstrukce 6 toalet na domácnosti 02/II“ (Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec)
Usnesení 777/2021/RK-21
23. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Přestavba budovy školy v Blatné na chráněné bydlení“
(Domova PETRA Mačkov)
Usnesení 778/2021/RK-21
24. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Jirsíkovo vzdělávací centrum“ (Gymnázium J.V. Jirsíka)
Usnesení 779/2021/RK-21
25. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Realizace individuálních protihlukových opatření – Třeboň,
Prachatice“
Usnesení 780/2021/RK-21
26. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - okres
Prachatice“
Usnesení 781/2021/RK-21
27. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava silnice III-15615 - odbočka Janovka“
Usnesení 782/2021/RK-21
28. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava silnice III-1639 - odbočka Račín“
Usnesení 783/2021/RK-21
29. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Úprava křižovatky sil. II/135, III/12841 a III/13531 v obci Tučapy
Usnesení 784/2021/RK-21
30. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka 5 ks lehkých nákladních automobilů se sklápěcí korbou“
Usnesení 785/2021/RK-21
31. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Stroje pro školní dílny na SOŠ SE Velešín“
Usnesení 786/2021/RK-21
32. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Nehodové lokality v okrese České Budějovice“
Usnesení 787/2021/RK-21
33. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze
rybníka Dobevský (včetně odbahnění)“
Usnesení 788/2021/RK-21
34. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy učeben a prostor na SOŠ SE Velešín“
Usnesení 789/2021/RK-21
35. Zadávací řízení – veřejná zakázka „IT Technologie II“
Usnesení 790/2021/RK-21
36. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Pozorovací věž v Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky“
Usnesení 791/2021/RK-21
37. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Rekonstrukce řídícího systému měření a regulace pro plynovou
kotelnu s výměníkem“
Usnesení 792/2021/RK-21
38. Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Programem Mezinárodní cena vévody z
Edinburghu
Usnesení 793/2021/RK-21
39. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v gesci OŠMT
Usnesení 794/2021/RK-21
40. Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1.9.2021
Usnesení 795/2021/RK-21
41. Jmenování školské rady na nové funkční období
Usnesení 796/2021/RK-21
42. Výsledky konkursního řízení
Usnesení 797/2021/RK-21
43. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 798/2021/RK-21
44. Změna účelu použití příspěvku z Fondu rozvoje školství
Usnesení 799/2021/RK-21
45. Smluvní zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve veřejné linkové dopravě od 12. 12. 2021
Usnesení 800/2021/RK-21
46. Smlouva o způsobu provedení stavby
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Usnesení 801/2021/RK-21
47. Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Římov
Usnesení 802/2021/RK-21
48. Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Budíškovice
Usnesení 803/2021/RK-21
49. Udělení souhlasu pro EG.D, a.s. v k. ú. Písek
Usnesení 804/2021/RK-21
50. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - zrušení části usnesení č. 789/2020/RK-101
Usnesení 805/2021/RK-21
51. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 806/2021/RK-21
52. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám“
Usnesení 807/2021/RK-21
53. Personální záležitosti kultury - odměny ředitelům zřizovaných kulturních organizací
Usnesení 808/2021/RK-21
54. Rozpočtové změny 17/21
Usnesení 809/2021/RK-21
55. Plán finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje na II. pololetí 2021
Usnesení 810/2021/RK-21

*****
K bodu: Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje v mimořádném termínu dne 8. 7. 2021
Usnesení č. 756/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje v mimořádném termínu dne 8. 7. 2021 a záměr poskytnout finanční
dar obcím Jihomoravského kraje na obnovu území postiženého ničivým tornádem.

K bodu: Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na základě individuální žádosti
Usnesení č. 757/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 150 000,- Kč paní Miloslavě Samcové, na odtěžení sesuvu
a zajištění svahu u Jetmarského mlýna,
2. návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné
k realizaci části I. usnesení.

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 758/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 794/RK/21;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 794/RK/21 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
1. ve výši 10 000,- Kč příjemci: PREVENT 99 z.ú., Heydukova 349, 386 01 Strakonice, IČO 69100641,
na zajištění akce: „Adiktologická konference Jihočeského kraje 2021“,
2. ve výši 10 000,- Kč příjemci: RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, z.s., Husova tř.
622/45, 370 05 České Budějovice, IČO 26516519, na zajištění akce: „Bambifest 2021“,
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3. ve výši 5 000,- Kč příjemci: Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu České Budějovice,
Kněžská 86/11, 370 01 České Budějovice, IČO 00433314, na zajištění akce: „47. ročník Země živitelka“,
4. ve výši 3 000,- Kč příjemci: TJ Sokol Branice, z.s., Branice 77, 398 43 Bernartice, IČO 48221643,
na zajištění akce: „Branické EURO 2021“;
III. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace žadateli: Ladislav Tomeš, Za Sady 266, 398 01 Mirotice, IČO 70663343,
na zajištění akce: „18. Mirotické setkání loutek a hudby“ v požadované výši 10 000,- Kč;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné
k realizaci části II. usnesení.

K bodu: Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., „Modernizace systému VZT
a chlazení včetně instalace FV v Nemocnici Strakonice, a.s.“ v rámci 146. výzvy OPŽP, jeho kofinancování
z rozpočtu Jihočeského kraje, a zrušení usnesení č. 11/2020//ZK-26
Usnesení č. 759/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 11/2020/ZK-26 ze dne 20. 2. 2020 původně schvalující realizaci projektu obchodní
společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., „Zabezpečení krizového řízení a úspor provozních nákladů“ v rámci
146. výzvy OPŽP,
2. schválit
a) realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, „Modernizace
systému VZT a chlazení včetně instalace FV v Nemocnici Strakonice, a.s.“ a podání žádosti o podporu
do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále také „OPŽP“) s celkovými výdaji
projektu ve výši 52 946 234,00 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 43 802 136,00 Kč,
b) kofinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, „Modernizace
systému VZT a chlazení včetně instalace FV v Nemocnici Strakonice, a.s.“ Jihočeským krajem ve výši
20,14 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 8 823 060,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z OPŽP
s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 804/RK/21, formou návratné
finanční výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK;
II. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh dle části I. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 9. 9. 2021

K bodu: Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., „Snížení energetické
náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice“ v rámci výzvy V. programu podpory Úspory
energie OPPIK a jeho kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 760/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
a) realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, „Snížení energetické
náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice“ a podání žádosti o podporu do výzvy
V. programu podpory Úspory energie Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
2014–2020 (dále také „OPPIK“) s celkovými výdaji projektu ve výši 21 217 350,00 Kč, z toho celkovými
způsobilými výdaji ve výši 18 797 350,00 Kč,
b) kofinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, „Snížení
energetické náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice“ Jihočeským krajem ve výši 40 %
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 7 518 940,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z OPPIK
s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 805/RK/21, formou návratné
finanční výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK;
II. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh dle části I. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
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T: 9. 9. 2021

K bodu: Návrh změny usnesení č. 78/2016/ZK-22 ve věci realizace projektu JčK „Posílení vybavení
Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ a nové schválení jeho
financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 761/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložený návrh změny usnesení č. 78/2016/ZK-22 ve věci realizace projektu Jihočeského kraje „Posílení
vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ a nové
schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 78/2016/ZK-22 ze dne 7. 4. 2016 Zrušení usnesení č. 324/2015/ZK19 ve věci realizace projektu JčK „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje
technikou a věcnými prostředky“ a nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje v části II.
usnesení, bodě 1. – 4. tak, že původní text se nahrazuje textem:
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje
technikou a věcnými prostředky“ a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního operačního
programu (dále také IROP) pro období 2014–2020, specifický cíl 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení
rizik a katastrof“, s celkovými výdaji projektu ve výši 49 183 184,60 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji
ve výši 48 513 038,20 Kč,
2. kofinancování projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou
a věcnými prostředky“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu,
tj. 4 851 303,82 Kč, s podmínkou přidělení dotace z IROP – s čerpáním na základě Formuláře evropského
projektu dle přílohy mat. č. 803/RK/21,
3. předfinancování projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou
a věcnými prostředky“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu,
tj. 43 661 734,38 Kč, s podmínkou přidělení dotace z IROP – s čerpáním na základě Formuláře evropského
projektu dle přílohy mat. č. 803/RK/21,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ ve výši 670 146,40 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z IROP – s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy mat. č. 803/RK/21, z toho
z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 394 944,00 Kč a odvodem do rozpočtu zřizovatele ve výši
275 202,40 Kč;
III. ukládá
1. Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, odvod finančních prostředků ve výši
275 202,40 Kč do rozpočtu zřizovatele k částečné úhradě nezpůsobilých výdajů projektu Jihočeského kraje
„Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“;
2. MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh části II. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 9. 9. 2021

K bodu: Výpůjčka movitého majetku Správy státních hmotných rezerv Jihočeskému kraji
Usnesení č. 762/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
výpůjčku movitého majetku – zdravotnických přístrojů na podporu dýchání a uzavření smlouvy o výpůjčce
movitého majetku s Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, Šeříkova 616/1, Malá Strana, 150
85 Praha 5, IČO 48133990, dle přílohy návrhu č. 854/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů
vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení.
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K bodu: Personální záležitosti JCCR p. o. -obsazení funkce ředitele/ky Jihočeské centrály cestovního ruchu
Usnesení č. 763/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace o dosavadním průběhu výběrového řízení pro obsazení místa ředitele/ky Jihočeské centrály
cestovního ruchu, příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem;
II. jmenuje
v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Mgr. Petra Soukupa ředitelem Jihočeské centrály cestovního ruchu, příspěvkové organizace
zřizované Jihočeským krajem, IČO 72053127, s účinností od 1. 7. 2021 s tím, že v rámci dohodnutých
doplňujících pracovních podmínek bude sjednána šestiměsíční zkušební doba;
III. schvaluje
platový výměr Mgr. Petru Soukupovi, řediteli Jihočeské centrály cestovního ruchu, příspěvkové organizace
zřízené Jihočeským krajem, s účinností od 1. 7. 2021 dle přílohy mat. č. 857/RK/21;
IV. ukládá
Ing. Kateřině Pospíšilové, pověřené vedením KHEJ, zajistit veškeré záležitosti spojené se jmenováním
nového ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu p.o.

K bodu: Žádost o individuální dotaci z rozpočtových prostředků JčK v sociální oblasti
Usnesení č. 764/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost organizace Spoj dva světy, z.s., IČO 10777890, se sídlem U Zlaté stoky 566, 370 01 Litvínovice o
poskytnutí individuální dotace ve výši 100 000 Kč uvedenou v příloze 1 návrhu č. 792/RK/21;
II. schvaluje
1.poskytnutí individuální dotace pro Spoj dva světy, z.s., IČO 10777890, se sídlem U Zlaté stoky 566, 370 01
Litvínovice na projekt Vybavení komunitního centra, společenských prostor a zázemí ve výši 50 000 Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy s odkládací podmínkou ve znění přílohy 2 návrhu č. 792/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zabezpečit realizaci části II. usnesení.
T: 31. 07. 2021

K bodu: Změna Plánů pořízení investic a oprav na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským
krajem v sociální oblasti
Usnesení č. 765/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2021 schváleného usnesením č. 65/2021/RK-8 ze dne
28. 1. 2021 Domova pro seniory Chýnov, Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČO 75011204, dle přílohy č. 2 návrhu
č. 781/RK/21,
2. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2021 schváleného usnesením č. 65/2021/RK-8 ze dne
28. 1. 2021 Domova důchodců Dobrá Voda, Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic,
IČO 00666262, dle přílohy č. 2 návrhu č. 781/RK/21,
3. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2021 schváleného usnesením č. 65/2021/RK-8 ze dne
28. 1. 2021 Domova pro seniory Kaplice, Míru 366, 382 41 Kaplice, IČO 60630213, dle přílohy č. 2 návrhu
č. 781/RK/21,
4. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2021 schváleného usnesením č. 65/2021/RK-8 ze dne
28. 1. 2021 Domova PETRA Mačkov, Mačkov 79, 388 01 Blatná, IČO 70871779, dle přílohy č. 2 návrhu
č. 781/RK/21.

K bodu: Vyjádření k záměru poskytovat sociální službu chráněné bydlení
Usnesení č. 766/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
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záměr poskytovat sociální službu chráněné bydlení na území ORP Kaplice prostřednictvím příspěvkové
organizace kraje v sociální oblasti – Domov pro seniory Kaplice, IČO 606 30 213.

K bodu: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení omezení na síti Správy železnic – akce „Jižní tangenta České
Budějovice“
Usnesení č. 767/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění dodatku č. 1 Smlouvy č. 31198/2021-SŽ-GŘ-O12 o provedení omezení na síti Správy železnic dle
přílohy č. 1 návrhu č. 813/RK/21;
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 Smlouvy č. 31198/2021-SŽ-GŘ-O12 o provedení omezení na síti Správy železnic
mezi Jihočeským krajem a Správou železnic, státní organizací, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové
Město, IČO 709 94 234, ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 813/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, předložit dodatek č. 1 Smlouvy
č. 31198/2021-SŽ-GŘ-O12 o provedení omezení na síti Správy železnic mezi JčK hejtmanovi kraje
k podpisu.

K bodu: Jižní Tangenta České Budějovice - vícepráce, dodatek č. 2
Usnesení č. 768/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. vícepráce na akci „Jižní tangenta České Budějovice“ uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu
dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1-4 návrhu č. 843/RK/21,
2. rozhodnutí zastupitelstva obce Včelná o spolufinancování nákladů na vybudování provizorní cyklostezky
částkou ve výši 300 000,00 Kč;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 ve výši 5 301 921,50 kč bez DPH dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu č.
843/RK/21,
2. uzavření dodatku č. 2 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
Společností Jižní tangenta České Budějovice, Colas CZ – Firesta-Fišer se sídlem Rubeška 215/1,
Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, ve znění přílohy č. 3 návrhu č. 843/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 2 smlouvy se
Společností Jižní tangenta České Budějovice, Colas CZ – Firesta-Fišer dle bodu II. tohoto usnesení
hejtmanovi kraje k podpisu.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rancířov - rekonstrukce křižovatky silnic II/409 a II/410“
Usnesení č. 769/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě s nabídkami a protokol o posouzení splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení uvedené v příloze č. 1 k návrhu č. 818/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Rancířov – rekonstrukce křižovatky silnic II/409 a II/410“ 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 „Rancířov – rekonstrukce křižovatky silnic II/409 a II/410““:
název společnosti: Metrostav Infrastrukture a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 24204005
za cenu nejvýše přípustnou 18 583 178,19 Kč bez DPH, 22 485 645,62 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 495/RK/21;
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III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Rancířov – rekonstrukce křižovatky
silnic II/409 a II/410“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Demolice a výstavba týdenního a denního stacionáře na
Pražské tř. 88, České Budějovice“
Usnesení č. 770/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 820/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Demolice a výstavba týdenního a denního stacionáře na Pražské tř. 88, České
Budějovice“ konané v režimu otevřeného podlimitního řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Demolice a výstavba týdenního a denního stacionáře
na Pražské tř. 88, České Budějovice“:
název společnosti: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno
IČO: 46342796
za cenu nejvýše přípustnou 103 297 000,00 Kč bez DPH, 118 884 243,84 Kč vč. DPH a s dobou
pro dokončení a protokolární předání stavby 435 kalendářních dní,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 570/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Demolice a výstavba týdenního a
denního stacionáře na Pražské tř. 88, České Budějovice“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK (IROP)“
Usnesení č. 771/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1–2 k návrhu č. 807/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK (IROP)“ 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 „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK (IROP)“ část
A:
název společnosti: Medsol s.r.o.
se sídlem: Lužná 591/4, 16000 Praha
IČO: 24201596
za cenu nejvýše přípustnou 1 918 000,00 Kč bez DPH, 2 320 780,00 Kč vč. DPH,
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK (IROP)“ část
B:
název společnosti: MEDIPRAX CB s.r.o.
se sídlem: Husova tř. 1858/43, 37005 České Budějovice
IČO: 63886731
za cenu nejvýše přípustnou 939 600,00 Kč bez DPH, 1 136 916,00 Kč vč. DPH,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS JčK (IROP)“ část
C:
název společnosti: Medsol s.r.o.
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se sídlem: Lužná 591/4, 16000 Praha
IČO: 24201596
za cenu nejvýše přípustnou 1 259 600,00 Kč bez DPH, 1 524 116,00 Kč vč. DPH,
4. uzavření smlouvy o dílo dle příslušné části ve znění dle příloh č. 3 a č.4 a č.5 k návrhu č. 565/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Dodávka zdravotnických přístrojů pro
ZZS JčK (IROP)“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka sanitních automobilů a mikrobusů pro ZZS
Jihočeského kraje“
Usnesení č. 772/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1–2 k návrhu č. 808/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Dodávka sanitních automobilů a mikrobusů pro ZZS Jihočeského kraje“ konané v režimu otevřeného
nadlimitního řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka sanitních automobilů a mikrobusů pro ZZS
Jihočeského kraje“ pro část A:
název společnosti: F D servis Praha, s.r.o.
se sídlem: Verdiho 577/17, 14900 Praha
IČO: 25710427
za cenu nejvýše přípustnou 14 034 240,00 Kč bez DPH, 16 981 430,40Kč vč. DPH,
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka sanitních automobilů a mikrobusů pro ZZS
Jihočeského kraje“ pro část B:
název společnosti: AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ
se sídlem: Pod Paťankou 217/1, 16000 Praha
IČO: 48030325
za cenu nejvýše přípustnou 4 710 000,00 Kč bez DPH, 5 699 100,00 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo dle příslušné části ve znění dle přílohy č. 2 a č.3 k návrhu č. 457/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Dodávka sanitních automobilů a
mikrobusů pro ZZS Jihočeského kraje“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Obnova zálohování“
Usnesení č. 773/2021/RK-21
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. 810/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Obnova zálohování“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení
za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Obnova zálohování“:
název společnosti: Com-Sys TRADE spol. s r.o.
se sídlem: Jagellonská 2427/19, 130 00 Praha 3
IČO: 16188781
za cenu nejvýše přípustnou 4 790 000,00 Kč bez DPH, 5 795 900,00 Kč vč. DPH,
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2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení v tomto pořadí:
1) název společnosti: S&T CZ s. r. o.
se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
IČO: 44846029
za cenu nejvýše přípustnou 4 839 227,00 Kč bez DPH, 5 855 464,67 Kč vč. DPH,
2) název společnosti: MHM computer a.s.
se sídlem: U Pekáren 1309/4, 102 00 Praha 15 - Hostivař
IČO: 00539422
za cenu nejvýše přípustnou 4 859 000,00 Kč bez DPH, 5 879 390,00 Kč vč. DPH;
3. uzavření smlouvy ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 556/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Obnova zálohování“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce sociálních zařízení ve 3. NP a ve 2. NP budova č. p. 115“ (DD, ZŠ a ŠJ, Sídliště Míru 40, 382 26 Horní Planá)
Usnesení č. 774/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 811/RK/21
na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce sociálních zařízení ve 3. NP a ve 2. NP - budova č. p.
115“ konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení ve 3. NP a ve 2. NP budova č. p. 115“:
název společnosti: Roman Kučera
se sídlem: Strádova 1725/37, České Budějovice 370 07
IČO: 60823020
za cenu nejvýše přípustnou 3 635 555,00 Kč bez DPH, 4 180 888,25 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Mgr. Janu Urbanovi, řediteli DD, ZŠ a ŠJ, Sídliště Míru 40, 382 26 Horní Planá, IČO 60084413:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce sociálních zařízení ve 3. NP a ve 2. NP - budova č. p.
115“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy Brantlova“ (SŠ a ZŠ, Vimperk,
Nerudova 267)
Usnesení č. 775/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek a protokol o dokončení posouzení uvedené
v příloze č. 1 - 2 k návrhu č. 824/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce budovy
Brantlova“ konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce budovy Brantlova“:
název společnosti: Montima s.r.o.
se sídlem: Pivovarská 111, 385 01 Vimperk
IČO: 28085094
za cenu nejvýše přípustnou 5 286 340,17 Kč bez DPH, 6 396 471,61 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Petrovi Žuravskému, řediteli Střední školy a Základní školy, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
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2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce budovy Brantlova“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele- veřejná zakázka „Rekonstrukce dvora, Lapol a zřízení výfuků pro
dieselagregát“ (Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie)
Usnesení č. 776/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a zprávu o hodnocení nabídek uvedené v příloze č. 1 k
návrhu č. 835/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce dvora, Lapol a zřízení výfuků pro
dieselagregát“ 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 dvora, Lapol a zřízení výfuků pro
dieselagregát“:
název společnosti: SaM silnice a mosty a.s
se sídlem: Máchova 1129, Česká Lípa 470 01
IČO: 25018094
za cenu nejvýše přípustnou 6 194 560,98 Kč bez DPH, 7 495 419,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Bc. Evě Kysnarové, ředitelce Domova Libnič a Centra sociálních služeb Empatie, IČO 00666271:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce dvora, Lapol a zřízení výfuků pro dieselagregát“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rekonstrukce 7 koupelen na domácnosti 04/I a 02/II a
rekonstrukce 6 toalet na domácnosti 02/II“ (Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec)
Usnesení č. 777/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
návrh upraveného plánu pořízení investic a oprav na rok 2021, výzvu k podání nabídky a protokoly z jednání
hodnotící komise uvedené v přílohách 1 – 3 návrhu č. 847/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem
„Rekonstrukce 7 koupelen na domácnosti 04/I a 02/II a rekonstrukce 6 toalet na domácnosti 02/II“ 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 7 koupelen na domácnosti 04/I a 02/II
a rekonstrukce 6 toalet na domácnosti 02/II“:
název společnosti: KOSTKA JH, s.r.o.
se sídlem: Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 63908701
za cenu nejvýše přípustnou 2 107 036,71 Kč bez DPH, 2 423 092,22 Kč vč. DPH,
2. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2021 schváleného usnesením č. 531/2021/RK-17 ze
dne 13. 5. 2021 Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II,
IČO 75011191 dle přílohy č. 3 návrhu č. 847/RK/21;
III. ukládá
Ing. Jiřímu Blížilovi, řediteli Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, IČO 75011191:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Rekonstrukce 7 koupelen na domácnosti 04/I a 02/II a rekonstrukce 6
toalet na domácnosti 02/II“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Přestavba budovy školy v Blatné na chráněné bydlení“
(Domova PETRA Mačkov)
Usnesení č. 778/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
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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 - 4 k návrhu č. 822/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Přestavba budovy školy v Blatné na chráněné bydlení“ 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 „Přestavba budovy školy v Blatné na chráněné bydlení“:
název společnosti: PROTOM Strakonice, s.r.o.
se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice
IČO: 43841252
za cenu nejvýše přípustnou 15 899 120,00 Kč bez DPH, 18 283 988,00 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost uzavřít smlouvu s:
název společnosti: Auböck s.r.o.
se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 26089785
za cenu nejvýše přípustnou 16 157 043,98 Kč bez DPH, 18 580 600,58 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 „Přestavba budovy školy v Blatné na chráněné bydlení“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Jirsíkovo vzdělávací centrum“ (Gymnázium J.V. Jirsíka)
Usnesení č. 779/2021/RK-21
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. 821/RK/21 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Jirsíkovo vzdělávací centrum“ 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 „Jirsíkovo vzdělávací centrum“
název společnosti: Stavitelství Luňáček s.r.o.
se sídlem: Novohradská 1682, 370 08 České Budějovice
IČO: 28100476
za cenu nejvýše přípustnou 10 732 485,70 Kč bez DPH, 12 986 307,70 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti: Ing. Pavel Šťástka
se sídlem: Legií 1241, 389 01 Vodňany
IČO: 60867787
za cenu nejvýše přípustnou 10 980 037,33 Kč bez DPH, 13 285 845,17 Kč vč. DPH;
III. ukládá
RNDr. Jaroslavu Pustinovi, řediteli Gymnázia J.V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23,
IČO 60076135:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na „Jirsíkovo vzdělávací centrum“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Realizace individuálních protihlukových opatření –
Třeboň, Prachatice“
Usnesení č. 780/2021/RK-21
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 - 2 k návrhu č. 823/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Realizace individuálních protihlukových opatření – Třeboň, Prachatice“ konané
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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 „Realizace individuálních protihlukových opatření – Třeboň,
Prachatice“:
název společnosti: OTHERM CB s. r. o.
se sídlem: Lidická tř. 2118, 370 07 České Budějovice
IČO: 26068982
za cenu nejvýše přípustnou 6 799 131,45 Kč bez DPH, 7 819 001,17 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení:
název společnosti: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 25172328
za cenu nejvýše přípustnou 7 085 092,53 Kč bez DPH, 8 147 856,41Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 574/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Realizace individuálních protihlukových
opatření – Třeboň, Prachatice“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - okres
Prachatice“
Usnesení č. 781/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. informaci o vyloučení vybraného účastníka ROADFIN STAVBY, s.r.o., se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27
Vejprnice IČO 04852427,
2. protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a zprávu o hodnocení nabídek v části E – okres
Prachatice uvedené v příloze č. 1 a 2 k návrhu č. 861/RK/21 na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem
„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021“ konané v režimu otevřeného řízení za podmínek dle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 - Část E –
okres Prachatice“:
název společnosti: ZNAKON, a.s.
se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice
IČO 26018055
za cenu nejvýše přípustnou 27 556 015,97 Kč bez DPH, 33 342 779,32 Kč vč. DPH a celkovou dobou
dokončení staveb 71 kalendářních dní,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 návrhu č. 335/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Oprava a modernizace komunikací
SFDI 2021 – část E – okres Prachatice“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Oprava silnice III-15615 - odbočka Janovka“
Usnesení č. 782/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 827/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
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zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava
silnice III/15615 – odbočka Janovka“;
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 „Oprava silnice III/15615
– odbočka Janovka“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Petr Brom, SÚS JčK, závod ČB, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod ČB, provozní náměstek
3) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, ředitelství, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. ISS
4) Otakar Zich, SÚS JčK, ředitelství, inspektor silniční sítě
Ing. Andrea Sáčková, SÚS JčK, ředitelství, tech. pracovník PÚ
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 „Oprava silnice III-1639 - odbočka Račín“
Usnesení č. 783/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 828/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava silnice III/1639 –
odbočka Račín“;
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 „Oprava silnice III/1639 –
odbočka Račín“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, závod ČK, ředitel
Jiří Němeček, SÚS JčK, závod ČK, provozní náměstek
3) Ing. Jan Vykouk, SÚS JčK, ředitelství, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. ISS
4) Otakar Zich, SÚS JčK, ředitelství, inspektor silniční sítě
Ing. Andrea Sáčková, SÚS JčK, ředitelství, tech. pracovník PÚ
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 „Úprava křižovatky sil. II/135, III/12841 a III/13531 v obci Tučapy
Usnesení č. 784/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle
návrhu č. 837/RK/21 a jeho příloh č. 1 – 3;
II. schvaluje
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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 „Úprava křižovatky sil. II/135, III/12841 a III/13531 v obci Tučapy“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Úprava křižovatky sil. II/135, III/12841 a III/13531 v obci Tučapy“ pověřenou
všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 837/RK/21 v tomto složení:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) Ing. Jan Vácha, ODSH KÚ
JUDr. Andrea Tetourová, ODSH KÚ
3) Bc. Milan Veleba, ODSH KÚ
Ing. Radomír Kučera, ODSH KÚ
4) Jiří Letovský, OVZI KÚ
Mgr. Martin Ujhelyi, OVZI KÚ
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka 5 ks lehkých nákladních automobilů se sklápěcí
korbou“
Usnesení č. 785/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 830/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 dodávky
„Dodávka 5 ks lehkých nákladních automobilů se sklápěcí korbou“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Dodávka 5 ks lehkých nákladních automobilů se sklápěcí korbou“ 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, ředitelství, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. ISS
3) Ing. Jiří Růžička, SÚS JčK, závod PT, ředitel
Bc. Karel Plánek, SÚS JčK, závod PT, provozní náměstek
4) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod TA, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK, závod TA, provozní náměstek
5) Bc. Přemysl Kubalák, SÚS JčK, závod ČK, ředitel
Jiří Němeček, SÚS JčK, závod ČK, provozní náměstek
6) 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 „Stroje pro školní dílny na SOŠ SE Velešín“
Usnesení č. 786/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 812/RK/21 a jeho příloh č. 1 – 2,
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2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Stroje pro školní
dílny na SOŠ SE Velešín“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední odborné škole strojní a elektrotechnické, Velešín, U Hřiště 527, IČO 00583855,
jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Stroje pro školní dílny na SOŠ SE Velešín“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 812/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Ing. Bc. Milan Timko, ředitel školy
Petr Hastík, vedoucí učitel pro odborný výcvik
3) Mgr. Vladimír Přibyl, zástupce ředitele školy
Mgr. Eliška Šiponová, zástupkyně ředitele školy
4) Ing. Hynek Čížek, Ph.D., vedoucí oddělení evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
Bc. Hana Burcevová, oddělení evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
5) Ing. Vladimír Hruška, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Ing. Bc. Milanu Timkovi, řediteli Střední odborné školy strojní a elektrotechnické, Velešín, U Hřiště 527,
zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Nehodové lokality v okrese České Budějovice“
Usnesení č. 787/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 826/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 České Budějovice“;
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 České Budějovice“ pověřenou posouzením a
hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Petr Brom, SÚS JčK, závod ČB, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod ČB, 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 „Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a
hráze rybníka Dobevský (včetně odbahnění)“
Usnesení č. 788/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
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I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 834/RK/21 a jeho
příloh č. 1 - 2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka Dobevský (včetně odbahnění )“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka
Dobevský (včetně odbahnění)“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 834/RK/21
v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Ing. Tomáš Zoubek, vedoucí úseku rybářské výroby KŠH
Bc. Petr Stehlík, ředitel KŠH
3) Jozef Hudák, vodohospodář KŠH
Bc. Kateřina Pixová, ekonomka KŠH
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT KÚ
Mgr. Vladimír Kuzba, OŠMT KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy učeben a prostor na SOŠ SE Velešín“
Usnesení č. 789/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 825/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 „Stavební úpravy učeben
a prostor na SOŠ SE Velešín“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední odborné škole strojní a elektrotechnické, Velešín, U Hřiště 527, IČO 00583855,
jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr
dodavatele „Stavební úpravy učeben a prostor na SOŠ SE Velešín“, v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
2) Ing. Bc. Milan Timko, ředitel školy
Bc. Jana Kukačová, ekonom školy
3) Mgr. Vladimír Přibyl, zástupce ředitele
Mgr. Eliška Šiponová, zástupkyně ředitele
4) Bc. Hana Burcevová DiS., OSMT KÚ
Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OSMT KÚ
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI KÚ
Irena Štěpánková, OVZI KÚ,
2. Ing. Bc. Milan Timko, řediteli školy, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k
projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „IT Technologie II“
Usnesení č. 790/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
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I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, a ustanovení komise podle návrhu č. 791/RK/21 a jeho
příloh č. 1–2;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „IT Technologie II“;
III. ukládá
z titulu zřizovatele Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi:
1. pro otevírání obálek s nabídkami na akci „IT Technologie II“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze
č. 1 k návrhu č. 791/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Kateřina Schacková, ZZS JčK
Ing. Renata Tesaříková, MBA, ZZS JčK
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. na výběr dodavatele na akci „IT Technologie II“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 1 k návrhu
č. 791/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) MUDr. Martin Kuba, hejtman kraje
Mgr. František Talíř, 1.náměstek hejtmana kraje
2) Ing. Milan Rybák, OZDR KÚ
Mgr. Petr Studenovský, OZDR KÚ
3) Ing. Miroslav Beneš, ZZS JčK
Marek Oktábec, ZZS JčK
4) Bc. Jan Pitálek, ZZS JčK
Václav Klečka, ZZS JčK
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI JčK
3. MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, zajistit
provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Pozorovací věž v Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky“
Usnesení č. 791/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky a návrhu smlouvy podle návrhu č. 800/RK/21 a jeho příloh č. 1 - 2;
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 „Pozorovací věž v Ptačí oblasti
Českobudějovické rybníky“;
III. jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele akce „Pozorovací věž
v Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Ing. Milan Vlášek, OZZL
RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D., OZZL
3) Ing. Jana Sládková, OZZL
Ing. Šárka Máchová, OZZL
4) Bc. Ivana Randáková, OZZL
Ing. Kateřina Jemelíková, OZZL
5) Ing. Vladimír Hruška, OVZI
Ing. Petr Hrstka, OVZI;
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IV. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení
a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení - veřejná zakázka „Rekonstrukce řídícího systému měření a regulace pro plynovou
kotelnu s výměníkem“
Usnesení č. 792/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 862/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce řídícího
systému měření a regulace pro plynovou kotelnu s výměníkem“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Domovu Libníč a Centru sociálních služeb Empatie, IČO 00666271, jakožto zadavateli,
jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Rekonstrukce
řídícího systému měření a regulace pro plynovou kotelnu s výměníkem“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) Bc. Eva Kysnarová, ředitelka Domova Libníč
Roman Černý, vedoucí provozně-technického úseku Domova Libníč
3) Mgr. Pavla Doubková, OSOV KÚ
Ing. Jana Holická, OSOV KÚ
4) Ing. Štěpán Vondráček, OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
5) Ing. Jan Basík, OVZI KÚ,
Ing. Štěpánka Bednářová, OVZI KÚ,
2. Bc. Evě Kysnarové, ředitelce Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Programem Mezinárodní cena vévody z
Edinburghu
Usnesení č. 793/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. zapojení škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem do Programu Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu,
2. Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České
Budějovice, IČO 70890650, a The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation,
o.p.s., Poděbradská 540/26, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 29143462, ve znění přílohy návrhu
č. 773/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Lukášovi Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit podpis memoranda o spolupráci
oběma smluvními stranami a informovat o výsledku projednání zapojené školy a školská zařízení.

K bodu: Žádosti o poskytnutí individuální dotace v gesci OŠMT
Usnesení č. 794/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje uvedené v důvodové zprávě návrhu
č. 839/RK/21;
II. neschvaluje
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poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje žadateli Taneční formace Starlet Brno z.s.,
U Jánečka 226, Moravské Knínice 664 34, IČO 06540503, v požadované výši 50 000 Kč na uspořádání
tanečního soustředění „Tanec Třeboň 2021“, termín dosažení účelu dotace 30. 10. 2021;
III. schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové
smlouvy schválené usnesením rady kraje č. 570/2019/RK-67 ze dne 9. 5. 2019 s žadatelem Sportovní klubSK Boxing TŘEBOŇ, z.s., Ke Hřišti 98, Třeboň 379 01, IČO 26628678, ve výši 30 000 Kč na uspořádání
akce „Mistrovství České republiky juniorů v boxu“, termín dosažení účelu dotace 30. 10. 2021;
IV. doporučuje
zastupitelstvu kraje
schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle
vzorové smlouvy schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 78/2019/ZK-2020 ze dne 11. 4. 2019
s žadatelem Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z.s., sídliště Pod Kasárny 1036/II, Jindřichův Hradec 377 01,
IČO 60816171, ve výši 100 000 Kč z požadované částky 200 000 Kč na uspořádání akce „III. Etapa
mezinárodního cyklistického etapového závodu Okolo jižních Čech“, termín dosažení účelu dotace 15. 12.
2021;
V. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné
k realizaci části II. a III. tohoto usnesení,
2. Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh v souladu s částí IV. tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 9. 9. 2021

K bodu: Změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1.9.2021
Usnesení č. 795/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
posouzení a vyjádření Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje
k návrhu na změny v rejstříku škol a školských zařízení dle § 78 odst. 6 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
v platném znění;
II. souhlasí
se změnami údajů v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 9. 2021 dle § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, na
základě žádosti právnické osoby vykonávající činnost základní umělecké školy, jejimž zřizovatelem je
Jihočeský kraj:
Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny, IČO 60076534
 zápis místa vzdělávání na adrese: Na Kopci 97, 382 81 Besednice.

K bodu: Jmenování školské rady na nové funkční období
Usnesení č. 796/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výsledky voleb do dvou třetin školské rady při školách zřizovaných Jihočeským krajem uvedených v příloze
návrhu č. 814/RK/21, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle důvodové zprávy návrhu č. 814/RK/21;
II. jmenuje
třetinu školských rad za zřizovatele při školách zřizovaných Jihočeským krajem uvedených v příloze návrhu
č. 814/RK/21, v souladu s § 167 odsdt. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

K bodu: Výsledky konkursního řízení
Usnesení č. 797/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
20
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

I. bere na vědomí
výsledek konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Střední školy rybářské a vodohospodářské
Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688, IČO 00510912, zřizované krajem v souladu se zápisem
z konkursního řízení;
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 s účinností od 01. 09. 2021 Ing. Aleše Vondrku,
Ph.D. na vedoucí pracovní místo ředitele Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína, Třeboň,
Táboritská 688, IČO 00510912.

K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 798/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Obchodní akademii a Jazykovou
školu s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200, IČO 60869089, ve výši 231 626,67 Kč,
v souladu s důvodovou zprávou návrhu č.816/RK/21.

K bodu: Změna účelu použití příspěvku z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 799/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu účelu použití příspěvku z FRŠ pro Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou, České
Budějovice, Dukelská 13 IČO 60075970, ve výši 1 100 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu
č. 817/RK/21.

K bodu: Smluvní zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve veřejné linkové dopravě od 12. 12.
2021
Usnesení č. 800/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předpokládaný harmonogram postupu přípravy a průběhu zadávacího řízení, název veřejné zakázky:
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Jihočeského kraje pro přechodné
období od roku 2021 - JŘBU, uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 838/RK/21;
II. jmenuje
komisi pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, posouzení mimořádně nízké nabídkové
ceny a hodnocení nabídek, název veřejné zakázky: Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou na území Jihočeského kraje pro přechodné období od roku 2021 - JŘBU, v tomto složení:
Členové/náhradníci komise pro posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, posouzení
mimořádně nízké nabídkové ceny a hodnocení nabídek:
1. Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Pavel Hroch, náměstek hejtmana Jihočeského kraje
2. JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě ODSH
Bc. Ivana Havlíková, Oddělení silniční dopravy ODSH
3. Ing. Josef Michálek, jednatel společnosti JIKORD s.r.o.
Ing. Radim Langer, Úsek dopravní obslužnosti JIKORD s.r.o.
4. Ing. Jiří Pešek, ekonom dopravy společnosti JIKORD s.r.o.
Bc. Tomáš Medek, Úsek dopravní obslužnosti JIKORD s.r.o.
5. Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí Oddělení zadávání veřejných zakázek OVZI
Mgr. Michal Ludvík, Oddělení zadávání veřejných zakázek OVZI;
III. ukládá
Ing. Josefu Michálkovi, jednateli společnosti JIKORD s.r.o., součinnost společnosti JIKORD s.r.o. k
administraci veřejné zakázky zástupci zadavatele Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
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T: 31. 10. 2021

K bodu: Smlouva o způsobu provedení stavby
Usnesení č. 801/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření Smlouvy o způsobu provedení stavby se společností THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s.,
se sídlem Strojírenská 160, Dačice III, 380 01 Dačice, IČO 48244716, dle přílohy č. 2 návrhu č. 836/RK/21;
II. pověřuje
Ing. Pavla Kopačku, ředitele Střední školy technické a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, IČO 13503308,
kontrolou dodržování podmínek Smlouvy o způsobu provedení stavby dle části I. tohoto usnesení.

K bodu: Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Římov
Usnesení č. 802/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 24/2021/RK-7 ze dne 14. 01. 2021 k bodu „Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami
v k. ú. Římov“;
II. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Římov, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 396 podle přílohy č. 1 návrhu č. 797/RK/21 s dodržením
limitu ceny s hodnotou -5,7 % v neprospěch kraje a překročením limitu výměry o +12,7 % ve prospěch kraje
bez požadavku na doplacení ceny;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů
vedoucích k realizaci části II. tohoto usnesení.

K bodu: Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Budíškovice
Usnesení č. 803/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I.
ruší
usnesení č. 852/2019/RK-74 ze dne 20. 06. 2019 k bodu „Souhlas vlastníka s návrhem pozemkových úprav
v k. ú. Budíškovice, k. ú. Manešovice, k. ú. Horní Slatina, k. ú. Třebětice u Dačic a k. ú. Vesce u Dačic“
v části I. 1.;
II. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Budíškovice, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 254 podle přílohy č. 1 návrhu
č. 801/RK/21 s překročením limitů ceny o +7,9 % a výměry o +8,6 % ve prospěch kraje bez požadavku
na doplacení ceny;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů
vedoucích k realizaci části II. tohoto usnesení.

K bodu: Udělení souhlasu pro EG.D, a.s. v k. ú. Písek
Usnesení č. 804/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem „Písek-Stan. Maliny, CETIN: NN přip. kab.“ na části
pozemku pozemkové parc. KN č. 2632 v k. ú. Písek, ve vlastnictví Jihočeského kraje, dle přílohy č. 4 návrhu
č. 768/RK/21;
II. pověřuje
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Ing. Marii Procházkovou, ředitelku Střední zemědělské školy, Písek, Čelakovského 200, se sídlem
Čelakovského 200, 397 01 Písek, IČO 60869054, kontrolou realizace stavebního záměru dle části
I. usnesení.

K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - zrušení části usnesení č. 789/2020/RK-101
Usnesení č. 805/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
část usnesení č. 789/2020/RK-101 ze dne 30. 7. 2020, bod II., příloha č. 1, řádek č. 334, ve věci poskytnutí
dotace Ludmile Chlumákové, 392 01 Přehořov, v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva;
II. schvaluje
poskytnutí dotace v maximální výši 120 000,- Kč Václavu Chlumákovi, 391 17 Košice, v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru
schváleného usnesením rady kraje č. 954/2019/RK-74 ze dne 15. 8. 2019;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 29. 12. 2023

K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení č. 806/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. žádost Aleny Pártlové o změnu zdroje tepla a o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla
v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 809/RK/21,
2. žádost Ivany Strouhalové o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v uzavřené smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1
k návrhu č. 809/RK/21;
II. schvaluje
1. Aleně Pártlové, 398 11 Protivín, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva, z tepelného čerpadla na kondenzační kotel na zemní plyn a poskytnutí dotace v maximální výši
102 500,- Kč 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. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5769/2020 ze dne 28. 4. 2020 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/5769/2020/D č. 1 ze dne 17. 12. 2020, kterým se mění nový zdroj tepla z tepelného
čerpadla na kondenzační kotel na zemní plyn a snižuje se dotace na maximální výši 102 500,- Kč a kterým
je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 809/RK/21,
3. Ivaně Strouhalové, 398 04 Nerestce, 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. 8. 2021,
4. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5506/2020 ze dne 23. 4. 2020 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/5506/2020/D č. 1 ze dne 7. 10. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje
tepla do 30. 8. 2021, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 809/RK/21;
III. ukládá
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JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 8. 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. 807/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. žádost Natálie Němcové, žádost Pavla Galíka, žádost Marka Řediny, žádost Petra Zikmunda (roč. 1983),
žádost Jitky Kučerové, žádost Jarmily Tetourové, žádost Jaroslava Mikulenky, žádost Davida Havlíka,
žádost Jaroslavy Muellerové, žádost Vladimíra Kubašty, žádost Františka Bíci, žádost Josefa Kuldy, žádost
Stanislava Kouby, žádost Jaroslava Čížka, žádost Karla Bláhy a žádost Jiřího Brabce,
2. žádost Jaromíra Srby, žádost Petra Zikmunda (roč. 1960), žádost Jana Váni a žádost Miroslavy Strnišťové
o změnu zdroje tepla v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ a o prodloužení termínu realizace výměny
zdroje tepla, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 788/RK/21,
3. žádost Václava Jakeše o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla a o opravu data narození
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. 788/RK/21
4. žádost Stanislava Kadrnožky o změnu čísla bankovního spojení příjemce dotace v uzavřené smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji –
Nová zelená úsporám“, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 788/RK/21;
II. schvaluje
1. Natálii Němcové, 161 00 Praha 6, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 12. 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/6899/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 2
k návrhu č. 788/RK/21,
3. Pavlu Galíkovi, 380 01 Dačice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 20. 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/6764/2020 ze dne
2. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 20. 12. 2021, dle přílohy č. 3
k návrhu č. 788/RK/21,
5. Jaromíru Srbovi, 370 06 České Budějovice, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, z tepelného čerpadla na kondenzační kotel na zemní
plyn a poskytnutí dotace v maximální výši 102 500,- Kč a prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla
v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 10. 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/6922/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým se mění nový zdroj tepla z tepelného čerpadla na kondenzační kotel na zemní plyn
a snižuje se dotace na maximální výši 102 500,- Kč a kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje
tepla do 31. 10. 2021, dle přílohy č. 4 k návrhu č. 788/RK/21,
7. Marku Ředinovi, 388 01 Škvořetice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 12. 2021,
8. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/7375/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 5
k návrhu č. 788/RK/21,
9. Petru Zikmundovi, 391 56 Tábor, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 8. 2021,
10. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/7053/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 8. 2021, dle přílohy č. 6
k návrhu č. 788/RK/21,
11. Jitce Kučerové, 397 01 Čížová, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 30. 9. 2021,
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12. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/6740/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021, dle přílohy č. 7
k návrhu č. 788/RK/21,
13. Petru Zikmundovi, 391 56 Tábor, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci projektu „Kotlíkové dotace
v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, z tepelného čerpadla na kondenzační kotel na zemní plyn a
poskytnutí dotace v maximální výši 102 500,- Kč a prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla
v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 8. 2021,
14. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/7046/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým se mění nový zdroj tepla z tepelného čerpadla na kondenzační kotel na zemní plyn
a snižuje se dotace na maximální výši 102 500,- Kč a kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje
tepla do 31. 8. 2021, dle přílohy č. 8 k návrhu č. 788/RK/21,
15. Jarmile Tetourové, 385 01 Vimperk, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 12. 2021,
16. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/6809/2020 ze dne
1. 10. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 9
k návrhu č. 788/RK/21,
17. Jaroslavu Mikulenkovi, 398 11 Heřmaň, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 12. 2021,
18. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/6731/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 10
k návrhu č. 788/RK/21,
19. Václavu Jakešovi, 370 01 Homole, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 12. 2021,
20. 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/7231/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021, kterým dochází
k opravě data narození příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace a dále k opravě usnesení
Rady Jihočeského kraje v čl. IV „Závěrečná ustanovení“ smlouvy, jímž byla Václavu Jakešovi, 370 01
Homole, schválena dotace, z čísla usnesení 560/2020/RK-98 na číslo usnesení 559/2020/RK-98, dle přílohy
č. 11 k návrhu č. 788/RK/21,
21. Davidu Havlíkovi, 383 01 Kratušín, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 30. 9. 2021,
22. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/6765/2020 ze dne
1. 10. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021, dle přílohy č. 12
k návrhu č. 788/RK/21,
23. Jaroslavě Muellerové, 399 01 Milevsko, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 12. 2021,
24. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/6960/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 13
k návrhu č. 788/RK/21,
25. Vladimíru Kubaštovi, 385 01 Vimperk, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 19. 11. 2021,
26. 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/7266/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 19. 11. 2021, dle přílohy č. 14
k návrhu č. 788/RK/21,
27. Janu Váňovi, 373 65 Hartmanice, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci projektu „Kotlíkové dotace
v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické
přikládání na kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání se zachováním dotace v maximální
výši 80 000,- Kč a prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu „Kotlíkové dotace
v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“‚ do 31. 10. 2021,
28. 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/6871/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým se mění nový zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické
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přikládání na kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání se zachováním dotace v maximální
výši 80 000,- Kč a kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 10. 2021, dle přílohy
č. 15 k návrhu č. 788/RK/21,
29. Františku Bícovi, 370 06 České Budějovice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“‚ do 30. 9. 2021,
30. 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/7311/2020 ze dne
4. 8. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021, dle přílohy č. 16
k návrhu č. 788/RK/21,
31. Josefu Kuldovi, 384 42 Lenora, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 12. 2021,
32. 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/6684/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 17
k návrhu č. 788/RK/21,
33. Stanislavu Koubovi, 383 01 Prachatice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 10. 2021,
34. 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/7096/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 10. 2021, dle přílohy č. 18
k návrhu č. 788/RK/21,
35. Jaroslavu Čížkovi, 391 75 Želeč, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 30. 10. 2021,
36. 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/6991/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 10. 2021, dle přílohy č. 19
k návrhu č. 788/RK/21,
37. 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/6933/2020, uzavřené
dne 17. 9. 2020 se Stanislavem Kadrnožkou, 380 01 Dačice, kterým se mění bankovní spojení příjemce
dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 20 k návrhu č. 788/RK/21,
38. Miroslavě Strnišťové, 277 11 Neratovice, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, z tepelného čerpadla na kotel na tuhá paliva – výhradně
biomasa – ruční přikládání a poskytnutí dotace v maximální výši 98 063,20 Kč,
39. 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/7545/2020 ze dne
1. 10. 2020, kterým se mění nový zdroj tepla z tepelného čerpadla na kotel na tuhá paliva – výhradně
biomasa – ruční přikládání a snižuje se dotace na maximální výši 98 063,20 Kč, dle přílohy č. 21 k návrhu
č. 788/RK/21,
40. Karlu Bláhovi, 370 01 Litvínovice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 30. 9. 2021,
41. 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/7504/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021, dle přílohy č. 22
k návrhu č. 788/RK/21,
42. Jiřímu Brabcovi, 387 06 Malenice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 7. 2021,
43. 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/7496/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 7. 2021, dle přílohy č. 23
k návrhu č. 788/RK/21,
44. Zdeňku Pospíchalovi, 378 33 Nová Bystřice, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci
projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 12. 2021,
45. 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/7307/2020 ze dne
4. 8. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 24
k návrhu č. 788/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 8. 2021
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K bodu: Personální záležitosti kultury - odměny ředitelům zřizovaných kulturních organizací
Usnesení č. 808/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
odměny za II. pololetí 2020 pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti
kultury ve výši dle přílohy návrhu č. 705/RK/21.

K bodu: Rozpočtové změny 17/21
Usnesení č. 809/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
rozpočtová opatření č. 203/R – 216/R;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření č. 202/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření
č. 203/R – 216/R,
2. Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit rozpočtové opatření č. 202/Z zastupitelstvu
kraje k projednání.

K bodu: Plán finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje na II. pololetí 2021
Usnesení č. 810/2021/RK-21
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
plán finančních kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje na II. pololetí 2021 uvedený v příloze
návrhu č. 806/RK/21.

MUDr. Martin Kuba
Hejtman Jihočeského kraje

………………………….
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