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 24. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 16. 9. 2021
Program:
1. Pilotní projekt „Systém včasného varování před extrémními meteorologickými jevy- fáze č.1“
Usnesení 979/2021/RK-24
2. Změna doby trvání nájmu velkokapacitního očkovacího centra v areálu Výstaviště České Budějovice
Usnesení 980/2021/RK-24
3. Individuální dotace obci Bošice na opravu požární nádrže
Usnesení 981/2021/RK-24
4. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 982/2021/RK-24
5. Rozhodnutí jediného akcionáře - Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení 983/2021/RK-24
6. Rozhodnutí jediného akcionáře - Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení 984/2021/RK-24
7. Rozhodnutí jediného akcionáře - Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení 985/2021/RK-24
8. Rozhodnutí jediného akcionáře - Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení 986/2021/RK-24
9. Rozhodnutí jediného akcionáře - Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení 987/2021/RK-24
10. Rozhodnutí jediného akcionáře - Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení 988/2021/RK-24
11. Rozhodnutí jediného akcionáře - Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení 989/2021/RK-24
12. Rozhodnutí jediného akcionáře - Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení 990/2021/RK-24
13. Rozhodnutí jediného akcionáře - Změna stanov obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.
Usnesení 991/2021/RK-24
14. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
České Budějovice, a.s.
Usnesení 992/2021/RK-24
15. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Český Krumlov, a.s.
Usnesení 993/2021/RK-24
16. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Dačice, a.s.
Usnesení 994/2021/RK-24
17. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení 995/2021/RK-24
18. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Písek, a.s.
Usnesení 996/2021/RK-24
19. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Prachatice, a.s.
Usnesení 997/2021/RK-24
20. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Strakonice, a.s.
Usnesení 998/2021/RK-24
21. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Nemocnice
Tábor, a.s.
Usnesení 999/2021/RK-24
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22. Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti Jihočeské
nemocnice, a.s.
Usnesení 1000/2021/RK-24
23. Odměny za I. pololetí 2021 pro ředitele příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví
Usnesení 1001/2021/RK-24
24. Souhlas s realizací a financováním projektu „Marketingové aktivity v jižních Čechách“
Usnesení 1002/2021/RK-24
25. Dovolená v jižních Čechách – marketingové aktivity na podporu podzimní soutěže na zvýšení
návštěvnosti regionu
Usnesení 1003/2021/RK-24
26. Individuální dotace pro Energy Centre České Budějovice, z.s.
Usnesení 1004/2021/RK-24
27. Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2022 - 2025
Usnesení 1005/2021/RK-24
28. Změna Plánu pořízení investic a oprav na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Jihočeským krajem v
sociální oblasti
Usnesení 1006/2021/RK-24
29. Změna Plánu pořízení investic a oprav na rok 2021 Domova pro seniory Bechyně
Usnesení 1007/2021/RK-24
30. Rozhodnutí o užívání svěřeného majetku pro soukromé účely dle SM/47/RK
Usnesení 1008/2021/RK-24
31. Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele
Usnesení 1009/2021/RK-24
32. Odstoupení od realizace krajského projektu „Ozbrojený útočník ve škole 2021“
Usnesení 1010/2021/RK-24
33. Informační systém „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“ („Geoportál“) - žádost o
umožnění využití výjimek dle ustanovení čl. 9 odst. 4 a odst. 6 směrnice SM/18/RK
Usnesení 1011/2021/RK-24
34. Modernizace komunikací II. třídy P12 B-2 - méněpráce - dodatek č.1
Usnesení 1012/2021/RK-24
35. Modernizace komunikací II. třídy P12B-3 - méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení 1013/2021/RK-24
36. „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres Písek“ - méněpráce, dodatek č. 1
Usnesení 1014/2021/RK-24
37. Veřejnoprávní smlouva - terénní úpravy za účelem průchodu přes staveniště Jižní tangenty
Usnesení 1015/2021/RK-24
38. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „IT Technologie II“
Usnesení 1016/2021/RK-24
39. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Stroje pro školní dílny na SOŠ SE Velešín“
Usnesení 1017/2021/RK-24
40. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka NA s hákovým nosičem kontejneru, kontejnerem a
vysokozdvižnou plošinou“
Usnesení 1018/2021/RK-24
41. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Velkoplošné výspravy na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském
kraji“
Usnesení 1019/2021/RK-24
42. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Velkoplošné výspravy na silnicích II. a III. třídy v okresech JH, PI a
TA“
Usnesení 1020/2021/RK-24
43. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka univerzálního nosiče výměnných nástaveb vč. sypací
nástavby a sněhového pluhu“
Usnesení 1021/2021/RK-24
44. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Severní obchvat Trhových Svinů, silnice II/156“, okr. České
Budějovice - vypracování projektové dokumentace
Usnesení 1022/2021/RK-24
45. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce a modernizace mateřské školy pro zrakově postižené a
speciálně pedagogického centra“ (MŠ pro zrakově postižené, Č. Budějovice)
Usnesení 1023/2021/RK-24
46. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy auly SPŠ stavební České Budějovice, Resslova 2“
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Usnesení 1024/2021/RK-24
47. Žádost o poskytnutí individuální dotace ZŠ a MŠ Český Rudolec
Usnesení 1025/2021/RK-24
48. Nabytí peněžních darů – Dárcovský program ČEPS
Usnesení 1026/2021/RK-24
49. Příspěvek z Fondu rozvoje školství
Usnesení 1027/2021/RK-24
50. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 1028/2021/RK-24
51. Personální záležitosti školství - návrh přiznání odměny a změna platových stupňů
Usnesení 1029/2021/RK-24
52. Změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu
Usnesení 1030/2021/RK-24
53. Vymezení neudržovaných úseků silnic nařízením kraje
Usnesení 1031/2021/RK-24
54. Koupě pozemku v k. ú. Litvínovice od ČR-Státního pozemkového úřadu
Usnesení 1032/2021/RK-24
55. Koupě pozemků v k. ú. Č. Budějovice 3 od ČR- ÚZSVM
Usnesení 1033/2021/RK-24
56. Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Tisov
Usnesení 1034/2021/RK-24
57. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Kváskovice
Usnesení 1035/2021/RK-24
58. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Popelín
Usnesení 1036/2021/RK-24
59. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky v zájmovém území letiště České Budějovice pod stavbami UL
Usnesení 1037/2021/RK-24
60. Přenesení kompetence rady kraje při rozhodování o prodeji vyřazené spotřební elektroniky
zaměstnancům krajského úřadu a členům samosprávy
Usnesení 1038/2021/RK-24
61. Věcné břemeno pro EG.D, a.s. v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce - připojení trafostanice
Usnesení 1039/2021/RK-24
62. Věcné břemeno pro statutární město České Budějovice v k. ú. Č. Budějovice 7
Usnesení 1040/2021/RK-24
63. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských
kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva
pro rok 2022 – vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1041/2021/RK-24
64. Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce
2022, 1. výzva pro rok 2022 - vyhlášení
Usnesení 1042/2021/RK-24
65. Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok
2022 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1043/2021/RK-24
66. Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2022 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 1044/2021/RK-24
67. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 1045/2021/RK-24
68. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám“
Usnesení 1046/2021/RK-24
69. Memorandum o spolupráci na projektu “Kandidatura Českých Budějovic na Evropské hlavní město
kultury 2028”
Usnesení 1047/2021/RK-24
70. Rozpočtové změny 21/21
Usnesení 1048/2021/RK-24
71. Jmenování vedoucího odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje
Usnesení 1049/2021/RK-24
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72. Zpráva o vyřizování stížností a petic za 1. pololetí 2021
Usnesení 1050/2021/RK-24
73. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 1. 2021 na realizaci stavby „I./3 Velešín, křižovatka I/3 x
III/15610 x MK“
Usnesení 1051/2021/RK-24

*****
K bodu: Pilotní projekt „Systém včasného varování před extrémními meteorologickými jevy- fáze č.1“
Usnesení č. 979/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
s realizací pilotního projektu „Systém včasného varování před extrémními meteorologickými jevy – fáze č. 1“;
II. schvaluje
1. Návrh zadání veřejné zakázky „Systém včasného varování před extrémními meteorologickými jevy,
2. Smlouvu o poskytování služeb systému včasného varování před extrémními meteorologickými jevy;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení části II usnesení.

K bodu: Změna doby trvání nájmu velkokapacitního očkovacího centra v areálu Výstaviště České Budějovice
Usnesení č. 980/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
prodloužení nájmu Očkovacího centra v Českých Budějovicích v areálu Výstaviště České Budějovice;
II. schvaluje
1. změnu doby trvání nájmu Očkovacího centra v Českých Budějovicích v areálu Výstaviště České
Budějovice, pavilon T1, Husova 523/30 370 05 České Budějovice do 30. 9. 2021;
2. dodatek číslo 2 k veřejnoprávní nájemní smlouvě SN/KHEJ/003/21 ze dne 2. února 2021 ve znění přílohy
č. 1 návrhu č. 1073/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části II. usnesení.

K bodu: Individuální dotace obci Bošice na opravu požární nádrže
Usnesení č. 981/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace obce Bošice, IČO 00250350, se sídlem Bošice 11, 384 81 Bošice, na
opravu požární nádrže Brdo;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje obci Bošice, IČO 00250350, se sídlem Bošice 11, 384 81
Bošice, ve výši 100 000,- Kč;
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve znění přílohy č. 1 návrhu č. 990/RK/21;
III. ukládá
MUDr. Martinovi Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 20. 10. 2021

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 982/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 1074/RK/21;
II. schvaluje
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poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1074/RK/21 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
1. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, 370 01 České
Budějovice, IČO 26068877, na zajištění akce: „XIV. koncert - představení pro jihočeské dárce krve“,
2. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Jaroslav Kupsa, Havanská 2828/12, 390 05 Tábor, IČO 47265043, na
zajištění akce: „Taneční soutěž - Velká cena hejtmana Jihočeského kraje a Velká cena primátora
Statutárního města České Budějovice“,
3. ve výši 10 000,- Kč příjemci: Římskokatolická farnost Prachatice, Děkanská 31, 383 01 Prachatice, IČO
63913836, na zajištění akce: „Poutní slavnost Narození Panny Marie“,
4. ve výši 9 000,- Kč příjemci: Marie Rücklová, na zajištění akce: „Turné divadelních představení o sv.
Václavu“,
5. ve výši 10 000,- Kč příjemci: KinderGarten One - Mateřská škola, s.r.o., F. A. Gerstnera 1735/2, 370 01
České Budějovice, IČO 28431600, na zajištění akce: „Bezpečně do školky!“,
6. ve výši 5 000,- Kč příjemci: Okresní sdružení Česká unie sportu Strakonice, z.s., Na Křemelce 512, 386
01 Strakonice, IČO 00435449, na zajištění akce: „Poznej sporty ve Strakonicích“;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkoly potřebné k realizaci části II.
usnesení.
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice České
Budějovice, a.s.
Usnesení č. 983/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., v článku IX. B. Představenstvo,
odst. 2., který nově zní „Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má pět členů.
Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu.“.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov,
a.s.
Usnesení č. 984/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
IČO 26095149, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., v článku IX. B. Představenstvo,
odst. 2., který nově zní „Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má pět členů.
Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu.“.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení č. 985/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., v článku IX. B. Představenstvo, odst. 2., který
nově zní „Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má pět členů.
Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu.“.
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův
Hradec, a.s.
Usnesení č. 986/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., v článku IX. B. Představenstvo,
odst. 2., který nově zní „Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má pět členů.
Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu.“.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení č. 987/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., v článku IX. B. Představenstvo, odst. 2., který
nově zní „Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má pět členů.
Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu.“.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení č. 988/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., v článku IX. B. Představenstvo, odst. 2.,
který nově zní „Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má pět členů.
Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu.“.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 989/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., v článku IX. B. Představenstvo, odst. 2.,
který nově zní „Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má pět členů.
Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu.“.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Změna stanov obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení č. 990/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
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změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., v článku IX. B. Představenstvo, odst. 2., který
nově zní „Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má pět členů.
Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu.“.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Změna stanov obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.
Usnesení č. 991/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
schvaluje
změnu stanov obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., v článku IX. B. Představenstvo, odst. 2.,
který nově zní „Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má tři členy.
Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu.“, v článku IX. B. Představenstvo, odst. 3., který
nově zní „Za společnost jedná předseda představenstva společně s dalším jedním členem představenstva.
Omezení práva představenstva zastupovat společnost rozhodnutím valné hromady nebo dozorčí rady
nejsou účinná vůči třetím osobám.“ a v článku IX. B. Představenstvo, odst. 4., který nově zní „Podepisování
za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí předseda
představenstva společně s dalším jedním členem představenstva svůj podpis.“.

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Usnesení č. 992/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
IČO 26068877, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., navrženého zástupce
kraje MUDr. Jiřího Holana, MBA;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
ve znění přílohy návrhu č. 1010/RK/21;
III. ukládá
MUDr. Ing. Michalu Šnorkovi, Ph.D., členovi představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s., uzavřít
schválenou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice České
Budějovice, a.s., dle části II. usnesení.
T: 16. 10. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Usnesení č. 993/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
IČO 26095149, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., navrženého zástupce kraje
MUDr. Jiřího Holana, MBA;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
ve znění přílohy návrhu č. 1011/RK/21;
III. ukládá
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Mgr. Vojtěchu Remeňovi, MBA, předsedovi představenstva Nemocnice Český Krumlov, a.s., uzavřít
schválenou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a.s., dle části II. usnesení.
T: 16. 10. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení č. 994/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., navrženého zástupce kraje
MUDr. Jiřího Holana, MBA;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., ve znění
přílohy návrhu č. 1012/RK/21;
III. ukládá
MUDr. Miroslavě Člupkové, MBA, LL.M., předsedovi představenstva Nemocnice Dačice, a.s., uzavřít
schválenou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.,
dle části II. usnesení.
T: 16. 10. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Usnesení č. 995/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
IČO 26095157, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., navrženého zástupce
kraje MUDr. Jiřího Holana, MBA;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
ve znění přílohy návrhu č. 1013/RK/21;
III. ukládá
MUDr. Zuzaně Roithové, MBA, členovi představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., uzavřít
schválenou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův
Hradec, a.s., dle části II. usnesení.
T: 16. 10. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení č. 996/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., navrženého zástupce kraje
MUDr. Pavla Malinu, Ph.D.;
II. schvaluje
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smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., ve znění
přílohy návrhu č. 1014/RK/21;
III. ukládá
MUDr. Jiřímu Holanovi, MBA, předsedovi představenstva Nemocnice Písek, a.s., uzavřít schválenou
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., dle části II.
usnesení.
T: 16. 10. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení č. 997/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I.
volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., navrženého zástupce kraje
MUDr. Jiřího Holana, MBA;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., ve znění
přílohy návrhu č. 1015/RK/21;
III. ukládá
Ing. Michalu Čarvašovi, MBA, předsedovi představenstva Nemocnice Prachatice, a.s., uzavřít schválenou
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., dle části
II. usnesení.
T: 16. 10. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení č. 998/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I.
volí
členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., navrženého zástupce kraje
MUDr. Jiřího Holana, MBA;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., ve znění
přílohy návrhu č. 1016/RK/21;
III. ukládá
MUDr. Bc. Tomáši Fialovi, MBA, předsedovi představenstva Nemocnice Strakonice, a.s., uzavřít schválenou
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.,
dle části II. usnesení.
T: 16. 10. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení č. 999/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a. s., IČO 26095203,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I. volí
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členem představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., navrženého zástupce kraje
MUDr. Jiřího Holana, MBA;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., ve znění
přílohy návrhu č. 1017/RK/21;
III. ukládá
Ing. Ivu Houškovi, MBA, předsedovi představenstva Nemocnice Tábor, a.s., uzavřít schválenou smlouvu
o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., dle části II. usnesení.
T: 16. 10. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Personální změna v představenstvu obchodní společnosti
Jihočeské nemocnice, a.s.
Usnesení č. 1000/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804,
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů vydává toto rozhodnutí:
I.
volí
členem představenstva obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., navrženého zástupce kraje
MUDr. Jiřího Holana, MBA;
II. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., ve znění
přílohy návrhu č. 1018/RK/21;
III. ukládá
MUDr. Zuzaně Roithové, MBA, předsedovi představenstva Jihočeské nemocnice, a.s., uzavřít schválenou
smlouvu o výkonu funkce člena představenstva obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., dle části II.
usnesení.
T: 16. 10. 2021

K bodu: Odměny za I. pololetí 2021 pro ředitele příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem
v oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 1001/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
s udělením odměn za I. pololetí 2021 pro ředitele příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem
v oblasti zdravotnictví ve výši dle přílohy návrhu č. 1072/RK/21.

K bodu: Souhlas s realizací a financováním projektu „Marketingové aktivity v jižních Čechách“
Usnesení č. 1002/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace o stavu příprav žádosti Jihočeské centrály cestovního ruchu p.o., IČO 720 53 127, o poskytnutí
dotace v roce 2021 z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (NPPCRR) projektu
„Marketingové aktivity v jižních Čechách“;
II. schvaluje
realizaci a financování projektu „Marketingové aktivity v jižních Čechách“ z Národního programu podpory
cestovního ruchu v regionech;
III. ukládá
Mgr. Petrovi Soukupovi, řediteli Jihočeské centrály cestovního ruchu, zajistit předložení žádosti projektu
„Marketingové aktivity v jižních Čechách“.
T: 17. 09. 2021
K bodu: Dovolená v jižních Čechách – marketingové aktivity na podporu podzimní soutěže na zvýšení
návštěvnosti regionu
Usnesení č. 1003/2021/RK-24
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Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace o stavu příprav marketingových aktivit na podporu podzimní soutěže na zvýšení návštěvnosti
regionu „Dovolená v jižních Čechách“;
II. schvaluje
mimořádné účelové navýšení příspěvku Jihočeské centrály cestovního ruchu o 390 000,- Kč na financování
marketingových aktivit podzimní soutěže „Dovolená v jižních Čechách“ v období 09/2021 až 11/2021, čímž
upravuje závazný vztah ke zřizované organizaci;
III. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení,
2. Mgr. Petrovi Soukupovi, řediteli Jihočeské centrály cestovního ruchu, zajistit realizaci marketingových
aktivit na podporu podzimní soutěže na zvýšení návštěvnosti regionu „Dovolená v jižních Čechách“.
T: 17. 09. 2021

K bodu: Individuální dotace pro Energy Centre České Budějovice, z.s.
Usnesení č. 1004/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost spolku Energy Centre České Budějovice z. s., IČO 68550375, se sídlem nám. Přemysla Otakara
II. 87/25, České Budějovice, o poskytnutí individuální dotace podle přílohy č. 1 návrhu č. 1058/RK/2021;
II. schvaluje
1. poskytnutí dotace spolku Energy Centre České Budějovice z. s., IČO 68550375, se sídlem nám. Přemysla
Otakara II. 87/25, České Budějovice, ve výši 198 000 Kč dle předložené žádosti o dotaci včetně jejího dle
přílohy č. 1 návrhu č. 1058/RK/2021,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve znění přílohy č. 2 návrhu
č. 1058/RK/2021 v upraveném znění;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
II. usnesení.

K bodu: Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2022 - 2025
Usnesení č. 1005/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
se zněním Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2022 – 2025 dle
přílohy návrhu č. 1031/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2022 –
2025 podle přílohy návrhu č. 1031/RK/21;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením 2022 – 2025 zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 21. 10. 2021

K bodu: Změna Plánu pořízení investic a oprav na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Jihočeským
krajem v sociální oblasti
Usnesení č. 1006/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2021 schváleného usnesením č. 765/2021/RK-21 ze dne
1. 7. 2021 Domova důchodců Dobrá Voda, Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic,
IČO 00666262, dle přílohy č. 2 návrhu č. 1093/RK/21.
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K bodu: Změna Plánu pořízení investic a oprav na rok 2021 Domova pro seniory Bechyně
Usnesení č. 1007/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2021 schváleného usnesením č. 65/2021/RK-8 ze dne
28. 1. 2021 Domova pro seniory Bechyně, Na Libuši 999, 391 65 Bechyně, IČO 75011239, dle přílohy č. 2
návrhu č. 1132/RK/21.

K bodu: Rozhodnutí o užívání svěřeného majetku pro soukromé účely dle SM/47/RK
Usnesení č. 1008/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
užívání svěřeného majetku pro soukromé účely ředitelce příspěvkové organizace zřizované Jihočeským
krajem v sociální oblasti uvedené v příloze návrhu č. 1131/RK/21;
II. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, informovat ředitelku příspěvkové organizace
o schválení užívání svěřeného majetku pro soukromé účely.

K bodu: Odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele
Usnesení č. 1009/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
ukládá
odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele pro Domov Libníč a Centrum sociálních služeb
Empatie, Libníč 17, IČO 00666271, ve výši 245 000,- Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu č.
1089/RK/21.

K bodu: Odstoupení od realizace krajského projektu „Ozbrojený útočník ve škole 2021“
Usnesení č. 1010/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. odstoupení od realizace krajského projektu „Ozbrojený útočník ve škole 2021“,
2. vrácení nevyužitých finančních prostředků v plné výši, celkem 630 000 Kč, poskytovateli dotace – MV ČR;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit všechny potřebné úkony související s odstoupením
od realizace krajského projektu „Ozbrojený útočník ve škole 2021“.

K bodu: Informační systém „Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“ („Geoportál“) žádost o umožnění využití výjimek dle ustanovení čl. 9 odst. 4 a odst. 6 směrnice SM/18/RK
Usnesení č. 1011/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o doporučení zajistit technickou a servisní podporu pro Geoportál prostřednictvím uzavření
smlouvy na technickou a servisní podporu se stávajícím dodavatelem Geoportálu dle důvodové zprávy
návrhu č. 1076/RK/21;
II. souhlasí
s využitím výjimek dle ustanovení čl. 9 odst. 4 a odst. 6 směrnice SM/18/RK při zadání veřejné zakázky
malého rozsahu pro zajištění technické a servisní podpory pro období 17.04.2022 – 30.06.2023 pro stávající
Geoportál;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci tohoto usnesení.
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K bodu: Modernizace komunikací II. třídy P12 B-2 - méněpráce - dodatek č.1
Usnesení č. 1012/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
méněpráce na akci „Modernizace komunikací II. třídy P12B-2“ – okres Jindřichův Hradec uvedené ve
změnovém listu č.1 včetně návrhu dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a přílohy č.1 a 2
návrhu 1085/RK/21;
II. schvaluje
1. změnový list č.1 ve výši minus 75 642,88 Kč bez DPH dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu
č. 1085/RK/21,
2. uzavření dodatku č.1 příslušné smlouvy mezi Jihočeským krajem a sdružením SWITELSKY-COLAS-P12
B, správce společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 480
35 599, ve znění podle přílohy č. 2 návrhu č. 1085/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č.1 smlouvy se sdružením
SWITELSKY-COLAS-P12 B, správce společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., dle bodu II. tohoto usnesení
hejtmanovi k podpisu.
T: 30. 9. 2021

K bodu: Modernizace komunikací II. třídy P12B-3 - méněpráce - dodatek č. 1
Usnesení č. 1013/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
méněpráce na akci „Modernizace komunikací II. třídy P12B-3“ – okres Prachatice uvedené ve změnovém
listu č.1 včetně návrhu dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 návrhu
1127/RK/21;
II. schvaluje
1. změnový list č.1 ve výši minus 10 541,36 Kč bez DPH dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu
č. 1127/RK/21,
2.uzavření dodatku č.1 příslušné smlouvy mezi Jihočeským krajem a firmou STRABAG a.s., Kačírkova
982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 608 38 744, ve znění podle přílohy č.2 návrhu č. 1127/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č.1 smlouvy s firmou STRABAG
a.s., dle bodu II. tohoto usnesení hejtmanovi k podpisu.
T: 30. 9. 2021

K bodu: „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres Písek“ - méněpráce, dodatek č. 1
Usnesení č. 1014/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
méněpráce na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – okres Písek“ uvedené ve změnovém
listu č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 a 2 návrhu
č. 1090/RK/21;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 ve výši minus 30 647,27 Kč bez DPH dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu
č. 1090/RK/21,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy mezi Jihočeským krajem a firmou STRABAG a.s., Kačírkova
982/4, 158 00 Praha 5, IČO 60838744, ve znění podle přílohy č. 2 návrhu č. 1090/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou STRABAG
a.s., dle bodu II. tohoto usnesení hejtmanovi k podpisu.
T: 30. 9. 2021
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K bodu: Veřejnoprávní smlouva - terénní úpravy za účelem průchodu přes staveniště Jižní tangenty
Usnesení č. 1015/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění Veřejnoprávní smlouvy nahrazující rozhodnutí o změně využití území „Terénní úpravy za účelem
průchodu přes staveniště Jižní tangenty“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 1138/RK/21;
II. schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy nahrazující rozhodnutí o změně využití území „Terénní úpravy za účelem
průchodu přes staveniště Jižní tangenty“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 1138/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Veřejnoprávní smlouvy k podpisu
hejtmanovi kraje.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „IT Technologie II“
Usnesení č. 1016/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, zprávu o hodnocení a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1–2 k návrhu č. 1046/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem
„IT Technologie II“ 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 „IT Technologie II“:
název společnosti: AUTOCONT a.s.
se sídlem: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
IČO: 04308697
za cenu nejvýše přípustnou za jeden rok 5 493 000,00 Kč bez DPH, 6 646 530,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Stroje pro školní dílny na SOŠ SE Velešín“
Usnesení č. 1017/2021/RK-24
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. 1060/RK/21 na plnění veřejné zakázky
s názvem „Stroje pro školní dílny na SOŠ SE Velešín“ 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 „Stroje pro školní dílny na SOŠ SE Velešín““:
název společnosti: CONSORTA Praha s.r.o.
se sídlem: Poděbradská 508/12, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 48415631
za cenu nejvýše přípustnou 14 175 950,00 Kč bez DPH, 17 152 899,50 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Bc. Milanu Timkovi, řediteli Střední odborné školy strojní a elektrotechnické, Velešín, U Hřiště 527,
IČO 00583855:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace veřejné zakázky.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka NA s hákovým nosičem kontejneru,
kontejnerem a vysokozdvižnou plošinou“
Usnesení č. 1018/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedené v
přílohách č. 1–2, k návrhu č. 1081/RK/21, na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka NA s
hákovým nosičem kontejneru, kontejnerem a vysokozdvižnou plošinou“ konané v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka NA s hákovým nosičem kontejneru, kontejnerem a
vysokozdvižnou plošinou“:
název společnosti:
INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.
se sídlem:
U Korečnice 1768, 688 01 Uherský Brod
IČO:
26933195
za cenu nejvýše přípustnou 2 868 000,00 Kč bez DPH, 3 470 280,00 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Andree Jankovcové, ředitelce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Dodávka NA s hákovým nosičem kontejneru,
kontejnerem a vysokozdvižnou plošinou“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele
v Jihočeském kraji“

– veřejná zakázka „Velkoplošné výspravy na silnicích II. a III. třídy

Usnesení č. 1019/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedené v
přílohách č. 1–2 k návrhu č. 1079/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Velkoplošné výspravy na
silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Velkoplošné výspravy na silnicích II. a III. třídy v
Jihočeském kraji“ – Část 1 VZ – okresy České Budějovice a Český Krumlov:
název společnosti:
Skanska a.s.
se sídlem:
Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO:
26271303
za cenu nejvýše přípustnou 4 584 994,93 Kč bez DPH, 5 547 843,87 Kč vč. DPH,
2. zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Velkoplošné výspravy na silnicích II. a III. třídy v
Jihočeském kraji“ – Část 2 VZ – okresy Jindřichův Hradec, Písek a Tábor na základě § 127 odst. 2 písm. d)
zákona, tj. v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů
ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na
to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Velkoplošné výspravy na silnicích II. a III. třídy v
Jihočeském kraji“ – Část 3 VZ – okresy Prachatice a Strakonice:
název společnosti:
ROBSTAV k.s.
se sídlem:
Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO:
27430774
za cenu nejvýše přípustnou 4 452 312,82 Kč bez DPH, 5 387 298,51 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Andree Jankovcové, ředitelce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s vybranými dodavateli podle části II. usnesení,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Velkoplošné výspravy na silnicích II. a III. třídy v
Jihočeském kraji“ – Část 1 a 3 VZ a
3. zajistit všechny potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Velkoplošné
výspravy na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji“ – Část 2 VZ.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Velkoplošné výspravy na silnicích II. a III. třídy v okresech JH, PI
a TA“
Usnesení č. 1020/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 1080/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 „Velkoplošné výspravy na silnicích II. a III. třídy v okresech JH, PI a TA“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Velkoplošné výspravy na silnicích II. a III. třídy v okresech JH, PI a TA“
pověřenou posouzením a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Ing. Josef Tolkner, SÚS JčK, závod JH, ředitel
Aleš Kolman, SÚS JčK, závod JH, provozní náměstek
3) Lubomír Bajer, SÚS JčK, ředitelství, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. ISS
4) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod TA, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK, závod TA, provozní náměstek
5) Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Jiří Novotný, 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 univerzálního nosiče výměnných nástaveb vč. sypací
nástavby a sněhového pluhu“
Usnesení č. 1021/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 1077/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
univerzálního nosiče výměnných nástaveb vč. sypací nástavby a sněhového pluhu“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Dodávka univerzálního nosiče výměnných nástaveb vč. sypací nástavby a
sněhového pluhu“ pověřenou posouzením a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Lubomír Bajer, SÚS JčK, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, vedoucí odd. ISS
3) Petr Brom, SÚS JčK, závod ČB, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod ČB, provozní náměstek
4) Jiří Novotný, SÚS JčK, referent odd. VZ
Olga Mlsová, SÚS JčK, referent odd. VZ
5) Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, vedoucí odd. VZ
Ing. Michaela Moučková, SÚS JčK, referent odd. VZ,
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2. Ing. Andree Jankovcové, ředitelce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zajistit provedení zadávacího
řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Severní obchvat Trhových Svinů, silnice II/156“, okr. České
Budějovice - vypracování projektové dokumentace
Usnesení č. 1022/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle návrhu č. 1070/RK/21 a
jeho příloh č. 1 - 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Severní obchvat
Trhových Svinů, silnice II/156“, okr. České Budějovice – vypracování projektové dokumentace“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Severní obchvat Trhových Svinů, silnice II/156“, okr. České Budějovice –
vypracování projektové dokumentace pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č.
1070/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana
2) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Ing. Miroslav Joch, MBA, člen rady kraje
3) Mgr. Pavel Klíma, člen rady kraje
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
4) JUDr. Andrea Tetourová, ODSH KÚ
Bc. Alena Frdlíková, ODSH KÚ
5) Ing. Jan Vácha, ODSH KÚ
Bc. Milan Veleba ODSH KÚ
6) Mgr. Michal Ludvík, OVZI, KÚ
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI, KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě
kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Rekonstrukce a modernizace mateřské školy pro zrakově
postižené a speciálně pedagogického centra“ (MŠ pro zrakově postižené, Č. Budějovice)
Usnesení č. 1023/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 1084/RK/21 a jeho příloh č. 1 – 2,
2. možnost zapracování připomínek poskytovatele dotace k Zadávací dokumentaci uvedené v příloze č. 1
k návrhu č. 1084/RK/21;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Rekonstrukce a modernizace mateřské školy pro zrakově postižené a speciálně
pedagogického centra“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Mateřské škole pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5, IČO
60077689, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Rekonstrukce a modernizace mateřské
školy pro zrakově postižené a speciálně pedagogického centra“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze
č. 2 k návrhu č. 1084/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
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Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
2) Mgr. Jana Michalová, ředitelka MŠ pro zrakově postižené, ČB
Bc. Kristina Boršovská, zástupkyně ředitelky MŠ pro zrakově postižené, ČB
3) Ing. Pavlína Holbová, zástupce projektanta
Ing. Hana Šítalová, zástupce projektanta
4) Ing. Hynek Čížek, Ph.D., vedoucí odd. evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
Bc. Hana Burcevová, DiS., odd. evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
5) Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Kateřina Cundová, odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Mgr. Janě Michalové, ředitelce Mateřské školy pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5,
zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy auly SPŠ stavební České Budějovice,
Resslova 2“
Usnesení č. 1024/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 1087/RK/21;
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 auly
SPŠ stavební České Budějovice, Resslova 2“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední průmyslové škole stavební, Resslova 1579/2, 372 11 České Budějovice, IČO
60076089, jakožto zadavateli, jmenovat komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na
výběr dodavatele „Stavební úpravy auly SPŠ stavební České Budějovice, Resslova 2:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) RNDr. Vladimír Kostka, ředitel školy
PaedDr. Alena Stachová, zástupkyně ředitele
3) Ing. Vladislava Návarová, TDS
Ing. Michal Kronika, TDS
4) Mgr. Lenka Fučíková, OŠMT KÚ
Mgr. Vladimír Kuzba, OŠMT KÚ
5) Ing. Pavel Bürger, OVZI KÚ
Ing. Petr Hrstka, OVZI KÚ,
2. RNDr. Vladimíru Kostkovi, řediteli Střední průmyslové školy stavební, Resslova 1579/2, 372 11 České
Budějovice, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Žádost o poskytnutí individuální dotace ZŠ a MŠ Český Rudolec
Usnesení č. 1025/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 82 000 Kč na realizaci akce
„Poznáváme české hory“ žadatele Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec, 378 83 Český Rudolec
40, IČO 70988331;
II. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje žadateli Základní škola a Mateřská škola Český
Rudolec, 378 83 Český Rudolec 40, IČO 70988331, v požadované výši 82 000 Kč na realizaci akce
„Poznáváme české hory“, termín dosažení účelu dotace 30. 10. 2021;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o výsledku projednání jeho žádosti.

K bodu: Nabytí peněžních darů – Dárcovský program ČEPS
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Usnesení č. 1026/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
s nabytím peněžních darů v celkové výši 500 000,- Kč do vlastnictví zřizovatele v rámci Dárcovského
programu ČEPS, a.s., pro:
1. Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40, IČO 60084413, v hodnotě
73 000,- Kč;
2. Dětský domov, Žíchovec 17, IČO 63284383, v hodnotě 70 000,- Kč;
3. Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319, IČO 60650737,
v hodnotě 74 000,- Kč;
4. Dětský domov, Zvíkovské Podhradí 42, IČO 60869071, v hodnotě 70 000,- Kč;
5. Dětský domov, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168, IČO 60076127, v hodnotě 70 000,- Kč;
6. Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111, IČO 60869097, v
hodnotě 71 500,- Kč;
7. Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Radenín 1, IČO 70535779, v hodnotě 71 500,-Kč.

K bodu: Příspěvek z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 1027/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného finančního vztahu ke zřizované organizaci ve výši
214 509 Kč pro Domov mládeže, České Budějovice, Holečkova 2, IČO 60077611, v souladu s důvodovou
zprávou návrhu č. 1044/RK/21.

K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 1028/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Obchodní akademii, České
Budějovice, Husova 1, IČO 60076046, ve výši 582 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu
č. 1045/RK/21.

K bodu: Personální záležitosti školství - návrh přiznání odměny a změna platových stupňů
Usnesení č. 1029/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. odměnu k životnímu jubileu řediteli Gymnázia, České Budějovice, Česká 64, IČO 60075775, v souladu
s § 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění a čl. 7 odst. 5 směrnice
SM/5/RK, změna č. 13 „Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Jihočeským krajem“ dle důvodové zprávy návrhu č. 1083/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. 1083/RK/21 s účinností od 1. října 2021:
a) řediteli Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga, Písek,
Lesnická 55, IČO 60869861,
b) ředitelce Základní umělecké školy, Strakonice, Kochana z Prachové 263, IČO 60650745,
c) řediteli Základní školy při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160, IČO 70842621.

K bodu: Změny v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu
Usnesení č. 1030/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
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I.
bere na vědomí
žádosti právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Jihočeský
kraj, předložené v mimořádném termínu;
II. souhlasí
se změnami údajů v rejstříku škol a školských zařízení k 1. 10. 2021 dle § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
u právnických osob, jejichž zřizovatelem je Jihočeský kraj:
1. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice,
Skuherského 3, IČO 00582158 - zvýšení kapacity domova mládeže ze stávajících 85 na 95 ubytovaných,
lůžek
2. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688, IČO 00510912 zvýšení kapacity domova mládeže ze stávajících 189 na 196 ubytovaných, lůžek
3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86, IČO 00511382 - zvýšení
kapacity školní jídelny ze stávajících 1 400 na 1 500 stravovaných.

K bodu: Vymezení neudržovaných úseků silnic nařízením kraje
Usnesení č. 1031/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Nařízení kraje, kterým se stanoví úseky silnic na území Jihočeského kraje, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí uvedené v příloze č. 1
návrhu č. 1086/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit vydání nařízení kraje, kterým se stanoví úseky silnic
na území Jihočeského kraje, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve Věstníku právních předpisů kraje.
T: do 30. 9. 2021

K bodu: Koupě pozemku v k. ú. Litvínovice od ČR-Státního pozemkového úřadu
Usnesení č. 1032/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
koupi pozemku parcely KN p. č. 913/5 v k. ú. Litvínovice od ČR, s právem hospodaření s majetkem státu pro
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem, tj. 18 800 Kč + náklady spojené s prodejem, do vlastnictví Jihočeského kraje, dle
návrhu kupní smlouvy č. SK/OHMS/233/21 v příloze č. 3 návrhu č. 1039/RK/21,
2. uložit
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. 1. tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit tento návrh k projednání zastupitelstvu kraje.

K bodu: Koupě pozemků v k. ú. Č. Budějovice 3 od ČR- ÚZSVM
Usnesení č. 1033/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi pozemků parcel KN č. 1371/5 a č. 1373/2 v k. ú. Č. Budějovice 3 z vlastnictví ČR - Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město,
IČO 69797111, za cenu sjednanou ve výši 245 000 Kč + náklady spojené s prodejem, do vlastnictví
Jihočeského kraje, dle návrhu kupní smlouvy č. SK/OHMS/217/21 v příloze č. 4 návrhu č. 1069/RK/21,
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b) předání uvedeného majetku dle části I. 1. a) usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Domovu
Libníč a Centru sociálních služeb Empatie, IČO 00666271, zřizovaného krajem, ke dni podání návrhu
na vklad práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) 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) usnesení,
3. vzít na vědomí
informaci, že rada schválila nařízený odvod z fondu investic Domovu Libníč a Centru sociálních služeb
Empatie, IČO 00666271, do rozpočtu kraje k úhradě kupní ceny za pozemky uvedené v části
I. 1. a) usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit tento návrh k projednání zastupitelstvu kraje.

K bodu: Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Tisov
Usnesení č. 1034/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 988/2020/RK-107 ze dne 17. 09. 2020 k bodu „Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami
v k. ú. Tisov“;
II. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Tisov, svěřených k hospodaření Správě a údržbě silnic
Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 628 podle přílohy č. 1 návrhu č. 1088/RK/21 s překročením
limitů ceny o +6,5 % a výměry o +6,8 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci částí I. a II. tohoto usnesení.

K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Kváskovice
Usnesení č. 1035/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Kváskovice, svěřených k hospodaření Krajskému
školnímu hospodářství, IČO 71294775, na LV č. 215 podle přílohy č. 1 návrhu č. 1052/RK/21 s překročením
limitu ceny o +3,6 % a výměry o +3,2 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Popelín
Usnesení č. 1036/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Popelín, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 284 podle přílohy č. 1 návrhu č. 1082/RK/21
s překročením limitu ceny o +13,0 % a výměry o +22,6 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení
ceny;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.
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K bodu: Uzavření nájemní smlouvy na pozemky v zájmovém území letiště České Budějovice pod stavbami
UL
Usnesení č. 1037/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
nájem částí pozemků v prostoru letiště České Budějovice, vedených na LV č. 1141 pro k. ú. Homole,
a to parcely KN č. 1466/60, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2322-433/2019 nově označené
jako parcela KN č. 1466/212 o výměře 1276 m2 a parcely KN č. 1466/65, díl „c“ a parcely KN č. 1466/113, díl
„d“, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2322-433/2019 nově označené jako parcela KN
č. 1466/215 o výměře 548 m2, dle přílohy č. 3 návrhu č. 998/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci
části I. usnesení.

K bodu: Přenesení kompetence rady kraje při rozhodování o prodeji vyřazené spotřební elektroniky
zaměstnancům krajského úřadu a členům samosprávy
Usnesení č. 1038/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
s možností odprodeje vyřazené spotřební elektroniky zaměstnancům krajského úřadu a členům samosprávy;
II. svěřuje
řediteli krajského úřadu rozhodování o prodeji vyřazené spotřební elektroniky zaměstnancům krajského
úřadu a členům samosprávy, ve smyslu § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů;
III. pověřuje
MUDr. Martina Kubu, hejtmana kraje, udělením písemné plné moci řediteli krajského úřadu k rozhodování
dle části II. tohoto usnesení.

K bodu: Věcné břemeno pro EG.D, a.s. v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce - připojení trafostanice
Usnesení č. 1039/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku pozemkové parc. KN
č. 1175/1 a č. 1177/2 v rozsahu cca 4 bm v k. ú. Otín u Jindřichova Hradce, ve vlastnictví Jihočeského kraje,
které bude spočívat v právu umístění zemního kabelového vedení NN, VN a telekomunikačního vedení,
v právu umístění 2 ks kabelových pilířů, v právu umístění rozvaděče VN a v právech vyplývajících
z energetického zákona č. 458/2000 Sb. ve prospěch společnosti EG.D, a.s., IČO 28085400,
za jednorázovou úhradu 22 000 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/232/21 v příloze č. 4 návrhu č. 1067/RK/21,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 1067/RK/20;
II. pověřuje
Ing. Jiřího Blížila, ředitele Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, se sídlem Česká 1175, Jindřichův
Hradec, 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 statutární město České Budějovice v k. ú. Č. Budějovice 7
Usnesení č. 1040/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
zřízení bezúplatného věcného břemene na dobu neurčitou a uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného
břemene na části pozemku parc. KN č. 43/4 v rozsahu cca 2 m2 v k. ú. České Budějovice 7, ve vlastnictví
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Jihočeského kraje, které spočívá v právu umístění části stavby chodníku a v právu přístupu a příjezdu
za účelem provozování, oprav a údržby ve prospěch statutárního města České Budějovice, IČO 00244732,
dle návrhu smlouvy č. SSB/OHMS/219/21 v příloze č. 4 návrhu č. 1068/RK/21;
II. pověřuje
Mgr. Iva Kareše, ředitele Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, se sídlem Na Sadech 27,
České Budějovice, IČO 00073504, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene dle části I. usnesení.

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských
kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva pro
rok 2022 – vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1041/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje (Podpora
posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů
pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2022, dle přílohy č. 1 návrhu č.1043/RK/21;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje (Podpora posilování
rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících
o děti), 1. výzva pro rok 2022, s alokací 2 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy
dne 17. 9. 2021, s termínem zahájení podávání žádostí dne 18. 10. 2021 a s termínem ukončení podávání
žádostí dne 29. 10. 2021 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana,
Pavel Hroch, náměstek hejtmana,
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana,
Bc. Jan Novák, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru sociálních věcí,
Mgr. Eva Novotná, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Mgr. Blanka Leitgebová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy:
Ing. Olga Bastlová, členka rady kraje,
MUDr. Michal Přibáň, člen zastupitelstva kraje,
MUDr. Michal Turek, MBA, člen zastupitelstva kraje,
MUDr. Lukáš Mareš, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Vendula Procházková, oddělení projektů a plánování sociálních služeb,
Mgr. Lucie Šustová, DiS., oddělení sociálně-právní ochrany dětí,
Bc. Gabriela Přibylová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 12. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce
2022, 1. výzva pro rok 2022 - vyhlášení
Usnesení č. 1042/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla dotačního programu Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje
v roce 2022, 1. výzva pro rok 2022, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1055/RK/21;
II. vyhlašuje
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Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2022,
1. výzva pro rok 2022, s alokací 8 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy dne 17. 9. 2021, s termínem
zahájení podávání žádostí dne 18. 10. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí dne 29. 10. 2021 do
12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana,
Pavel Hroch, náměstek hejtmana,
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana,
MUDr. Lukáš Mareš, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru sociálních věcí,
Mgr. Marek Nerud, vedoucí oddělení prevence a humanitárních činností,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Jana Janků, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členové:
Ing. Olga Bastlová, členka rady kraje,
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA, člen zastupitelstva kraje,
MUDr. Michal Přibáň, člen zastupitelstva kraje,
Bc. Jan Novák, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Vendula Procházková, vedoucí oddělení projektů a plánování sociálních služeb,
Mgr. Veronika Švehlová Bulová, oddělení prevence a humanitárních činností,
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Lucie Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh seznamu hodnotících komisí doporučených projektů
zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 31. 12. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro
rok 2022 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1043/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva
pro rok 2022, dle přílohy č. 1 návrhu č.1062/RK/21;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2022,
s alokací 500 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy dne 17. 9. 2021, s termínem zahájení podávání žádostí
dne 18. 10. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí dne 29. 10. 2021 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana,
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana,
Ing. Olga Bastlová, členka rady kraje,
Bc. Jan Novák, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru sociálních věcí,
Mgr. Veronika Švehlová Bullová, oddělení prevence a humanitních činností,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Ing. Monika Rems Roidlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy:
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA, člen zastupitelstva kraje,
MUDr. Michal Přibáň, člen zastupitelstva kraje,
MUDr. Michal Turek, MBA, člen zastupitelstva kraje,
MUDr. Lukáš Mareš, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Vendula Procházková, vedoucí oddělení projektů a plánování sociálních služeb,
Mgr. Marek Nerud, vedoucí oddělení prevence a humanitních činností,
Lucie Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Bc. Věra Štindlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
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IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 12. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2022 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 1044/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2022, dle přílohy č. 1 návrhu č.1063/RK/21;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, 1. výzva pro rok 2022, s alokací 6 500 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy dne 17. 9. 2021,
s termínem zahájení podávání žádostí dne 18. 10. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí dne
29. 10. 2021 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana,
Pavel Hroch, náměstek hejtmana,
Ing. Olga Bastlová, členka rady kraje,
MUDr. Lukáš Mareš, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Jana Holická, vedoucí oddělení kontroly a financování,
Mgr. Renata Zumrová, oddělení kontroly a financování,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Ing. Monika Rems Roidlová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
náhradní členy:
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA, člen zastupitelstva kraje,
MUDr. Michal Přibáň, člen zastupitelstva kraje,
MUDr. Michal Turek, MBA, člen zastupitelstva kraje,
Bc. Jan Novák, člen zastupitelstva kraje,
Ing. Vendula Procházková, vedoucí oddělení projektů a plánování sociálních služeb,
Mgr. Marek Nerud, vedoucí oddělení prevence a humanitních činností,
Lucie Müllerová, oddělení administrace dotačních programů Jčk,
Ing, Jitka Černá, oddělení administrace dotačních programů Jčk;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 31. 12. 2021

K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení č. 1045/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. žádost Zdeňky Peckové, žádost Tomáše Novotného, žádost Aleše Horáka, žádost Ondřeje Janoucha,
žádost Dany Vinklerové, žádost Marka Buriana a žádost Jiřího Tenkla 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. 1056/RK/21,
2. žádost Leony Matouškové 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. 1056/RK/21;
II. schvaluje
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1. Zdeňce Peckové, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva, do 31. 12. 2021,
2. uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4284/2020 ze dne 17. 2. 2020 ve znění dodatku
č. 3 SDO/OEZI/4284/2020/D č. 3 ze dne 8. 6. 2021, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1056/RK/21, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021,
3. Leoně Matouškové, 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 – ruční přikládání na tepelné čerpadlo se zachováním dotace
v maximální výši 100 000,- Kč,
4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/7792/2021 ze dne 8. 6. 2021 dle přílohy č. 3
k návrhu č. 1056/RK/21, kterým se mění nový zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční
přikládání na tepelné čerpadlo se zachováním dotace v maximální výši 100 000,- Kč,
5. Tomáši Novotnému, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva, do 31. 12. 2021,
6. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/6245/2020 ze dne 28. 5. 2020 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/6245/2020/D č. 1 ze dne 4. 3. 2021, dle přílohy č. 4 k návrhu č. 1056/RK/21, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021,
7. Aleši Horákovi, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva, do 31. 12. 2021,
8. 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/4929/2020 ze dne 2. 3. 2020 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/4929/2020/D č. 1 ze dne 15. 11. 2020, dle přílohy č. 5 k návrhu č. 1056/RK/21, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021,
9. Ondřeji Janouchovi, 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. 5. 2022,
10. 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/5319/2020 ze dne 7. 5. 2020 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/5319/2020/D č. 1 ze dne 6. 1. 2021, dle přílohy č. 6 k návrhu č. 1056/RK/21, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 5. 2022,
11. Daně Vinklerové, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva, do 31. 5. 2022,
12. 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/5793/2020 ze dne 4. 6. 2020 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/5793/2020/D č. 1 ze dne 23. 11. 2020, dle přílohy č. 7 k návrhu č. 1056/RK/21, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 5. 2022,
13. Marku Burianovi, 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 28. 2. 2022,
14. 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/6138/2020 ze dne 15. 6. 2020 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/6138/2020/D č. 1 ze dne 22. 3. 2021, dle přílohy č. 8 k návrhu č. 1056/RK/21, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 28. 2. 2022,
15. Jiřímu Tenklovi, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva, do 31. 12. 2021,
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16. 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/4165/2020 ze dne 2. 3. 2020 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/4165/2020/D č. 1 ze dne 9. 12. 2020, dle přílohy č. 9 k návrhu č. 1056/RK/21, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 10. 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. 1046/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. žádost Milana Taschnera a žádost Hany Macháčkové 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. 1057/RK/21,
2. žádost Zlaty Vítové, žádost Naděždy Beznoskové a žádost Jaroslavy Tomanové 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. 1057/RK/21,
3. žádost Jitky Kučerové a žádost Jaroslava Čížka o prodloužení termínu 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. 1057/RK/21;
II. schvaluje
1. 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/7361/2020, uzavřené
dne 17. 9. 2020 s Milanem Taschnerem, kterým se mění bankovní spojení příjemce dotace v uzavřené
smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1057/RK/21,
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/7398/2020, uzavřené
dne 17. 9. 2020 se Zlatou Vítovou, kterým se mění příjemce dotace ze Zlaty Vítové na Jiřího Frka, z důvodu
změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě kupní smlouvy, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 1057/RK/21,
3. 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/6698/2020, uzavřené
dne 17. 9. 2020 s Petrem Rybákem, kterým se mění příjemce dotace z Petra Rybáka na Naděždu
Beznoskovou, z důvodu změny vlastnictví na základě ukončeného dědického řízení vzhledem k úmrtí Petra
Rybáka, dle přílohy č. 4 k návrhu č. 1057/RK/21,
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/6666/2020, uzavřené
dne 17. 9. 2020 s Hanou Macháčkovou, kterým se mění bankovní spojení příjemce dotace v uzavřené
smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 5 k návrhu č. 1057/RK/21,
5. Jitce Kučerové, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu „Kotlíkové dotace
v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 12. 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/6740/2020 ze dne
17. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 SDO/OEZI/6740/2020/D č. 1 ze dne 24. 8. 2021, kterým je prodloužen
termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 6 k návrhu č. 1057/RK/21,
7. Jaroslavu Čížkovi, 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/6991/2020 ze dne
17. 9. 2020 ve znění dodatku č. 1 SDO/OEZI/6991/2020/D č. 1 ze dne 9. 8. 2021, kterým je prodloužen
termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 7 k návrhu č. 1057/RK/21,
9. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/6926/2020, uzavřené
dne 17. 9. 2020 s Jaroslavou Tomanovou, kterým se mění příjemce dotace z Jaroslavy Tomanové na
Miroslava Tomana, z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě darovací smlouvy, dle
přílohy č. 8 k návrhu č. 1057/RK/21;
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III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 10. 2021

K bodu: Memorandum o spolupráci na projektu “Kandidatura Českých Budějovic na Evropské hlavní město
kultury 2028”
Usnesení č. 1047/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Memorandum o spolupráci Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice na projektu
“Kandidatura Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028”;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
I. usnesení.

K bodu: Rozpočtové změny 21/21
Usnesení č. 1048/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
rozpočtová opatření č. 261/R – 276/R;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření č. 260/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 261/R –
276/R,
2. Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit rozpočtové opatření č. 260/Z zastupitelstvu kraje
k projednání.

K bodu: Jmenování vedoucího odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje
Usnesení č. 1049/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
jmenuje
na návrh ředitele krajského úřadu JUDr. Lukáše Glasera vedoucím odboru kancelář ředitele Krajského úřadu
Jihočeského kraje Ing. Luboše Průchu od 1. 10. 2021.

K bodu: Zpráva o vyřizování stížností a petic za 1. pololetí 2021
Usnesení č. 1050/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
Zprávu o vyřizování stížností a petic za 1. pololetí 2021.
K bodu: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 1. 2021 na realizaci stavby „I/3 Velešín, křižovatka I/3 x
III/15610 x MK“
Usnesení č. 1051/2021/RK-24
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 05PT-001894 ze dne 8. 1. 2021 na realizaci stavby „I/3 Velešín,
křižovatka I/3 x III/15610 x MK“ dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu č. 1151/RK/21;
II. schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 05PT-001894 ze dne 8. 1. 2021 na realizaci stavby „I/3 Velešín,
křižovatka I/3 x III/15610 x MK“ ve znění podle přílohy č.1 návrhu č. 1151/RK/21;
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III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit všechny potřebné úkony k uzavření dodatku č.1 ke
Smlouvě o dílo č. 05PT-001894.

MUDr. Martin Kuba
Hejtman Jihočeského kraje

……………………………….
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