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
Příloha
zápisu

Výpis usnesení z 22. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 29. 7. 2021
Program:
1. Odvolání a jmenování člena kulturní komise
Usnesení 811/2021/RK-22
2. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 812/2021/RK-22
3. Roční zpráva o stavu požární ochrany v Jihočeském kraji za rok 2020
Usnesení 813/2021/RK-22
4. Změna doby trvání nájmu velkokapacitního očkovacího centra v areálu Výstaviště České Budějovice a
změna v úhradě služeb spojených s nájmem
Usnesení 814/2021/RK-22
5. Ukončení provozu velkokapacitních očkovacích center Jihočeského kraje
Usnesení 815/2021/RK-22
6. Komplexní zpráva za rok 2020 o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v
oblasti zdravotnictví
Usnesení 816/2021/RK-22
7. Změna závazného finančního vztahu ke zřizované příspěvkové organizaci ZZS JčK
Usnesení 817/2021/RK-22
8. Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., „Snížení energetické náročnosti
Nemocnice Dačice, a.s. – energetický zdroj“ v rámci 146. výzvy OPŽP, jeho předfinancování a
kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje, a zrušení usnesení č. 271/2019//ZK-23
Usnesení 818/2021/RK-22
9. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ZZS JčK
Usnesení 819/2021/RK-22
10. SFDI 2021 - poskytnutí finančních prostředků na financování mostů na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví
krajů, Dodatek 139S/2021/2
Usnesení 820/2021/RK-22
11. Most ev.č. 1251-1 přes potok v Zářičí u Mlladé Vožice - dodatek č.1
Usnesení 821/2021/RK-22
12. „Most ev.č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi“ - dodatek č. 1
Usnesení 822/2021/RK-22
13. „Most ev.č. 173 - 003 u Řepického rybníka“ - dodatek č. 1
Usnesení 823/2021/RK-22
14. Most ev.č. 145-023 přes Volyňku ve Vimperku
Usnesení 824/2021/RK-22
15. „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - část 3“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 3
Usnesení 825/2021/RK-22
16. Jižní Tangenta České Budějovice - vícepráce, dodatek č. 3
Usnesení 826/2021/RK-22
17. Most ev.č. 1359-3 přes Lužnici a most ev.č. 1359-4 přes náhon v Plané nad Lužnicí - vícepráce
a méněpráce - dodatek smlouvy č.1
Usnesení 827/2021/RK-22
18. „Modernizace komunikací P12B - část 1“ - vícepráce a méněpráce, dodatek č. 1
Usnesení 828/2021/RK-22
19. „Modernizace komunikací II.třídy P12 A-1“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č.1
Usnesení 829/2021/RK-22
20. Harmonogram projednání návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2022 a návrhu střednědobého
výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2023 a 2024
Usnesení 830/2021/RK-22
21. Rozpočtové změny 18/21
Usnesení 831/2021/RK-22
22. Žádost Jihočeského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2022
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Usnesení 832/2021/RK-22
23. Smlouva o užití transformační knihovny a programu ETJTZU
Usnesení 833/2021/RK-22
24. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – druhá část“
Usnesení 834/2021/RK-22
25. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy učeben a prostor na SOŠ SE Velešín“
Usnesení 835/2021/RK-22
26. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Domu dětí a mládeže
České Budějovice – dokončení akce“
Usnesení 836/2021/RK-22
27. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „IT Technologie“
Usnesení 837/2021/RK-22
28. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava silnice III-1639 - odbočka Račín“
Usnesení 838/2021/RK-22
29. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava silnice III-15615 - odbočka Janovka“
Usnesení 839/2021/RK-22
30. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice II/152 průtah Slavonice“
Usnesení 840/2021/RK-22
31. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“
Usnesení 841/2021/RK-22
32. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nehodová lokalita: silnice II/141 Vodňany – Bavorov
(Svinětice)“
Usnesení 842/2021/RK-22
33. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nehodové lokality v okrese Prachatice“
Usnesení 843/2021/RK-22
34. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 4 ks kolových nakladačů“
Usnesení 844/2021/RK-22
35. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 13510-6 za obcí Rybova Lhota“
Usnesení 845/2021/RK-22
36. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka NA s hákovým nosičem kontejneru, kontejnerem a
vysokozdvižnou plošinou“
Usnesení 846/2021/RK-22
37. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Velkoplošné výspravy na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji“
Usnesení 847/2021/RK-22
38. Zadávací řízení - veřejná zakázka „Výstavba domova seniorů Bobelovka Jindřichův Hradec - Otín“
Usnesení 848/2021/RK-22
39. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Výměna klimatizačních jednotek“
Usnesení 849/2021/RK-22
40. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy skladu hmotných rezerv na letišti České Budějovice“
Usnesení 850/2021/RK-22
41. Jmenování školské rady na nové funkční období
Usnesení 851/2021/RK-22
42. Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele školského zařízení, vzdání se vedoucího
pracovního místa, jmenování a platový výměr.
Usnesení 852/2021/RK-22
43. Personální záležitosti školství - platové výměry
Usnesení 853/2021/RK-22
44. Personální záležitosti školství - změna platových stupňů a osobních příplatků
Usnesení 854/2021/RK-22
45. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 855/2021/RK-22
46. Příspěvek z Fondu rozvoje školství
Usnesení 856/2021/RK-22
47. Nabytí peněžního daru
Usnesení 857/2021/RK-22
48. Smlouva o realizaci krajských a okresních soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
Usnesení 858/2021/RK-22
49. Odvod za porušení rozpočtové kázně
Usnesení 859/2021/RK-22
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50. Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Hrnek, z.s.
Usnesení 860/2021/RK-22
51. Dodatek č. 10 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“
s dopravcem GW Train Regio a.s.
Usnesení 861/2021/RK-22
52. Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje veřejnou
linkovou dopravou
Usnesení 862/2021/RK-22
53. Personální záležitosti SÚS JčK - platový výměr ředitelky organizace
Usnesení 863/2021/RK-22
54. Převzetí stavebních objektů v rámci staveb
Usnesení 864/2021/RK-22
55. Prodej části pozemku v k. ú. Písek společnosti BROTEX Z & J s.r.o.
Usnesení 865/2021/RK-22
56. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Vítkov u Štěkně
Usnesení 866/2021/RK-22
57. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Kváskovice
Usnesení 867/2021/RK-22
58. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Lhota u Dynína
Usnesení 868/2021/RK-22
59. Udělení souhlasu se stavebním záměrem „Cyklostezka - levý břeh Vltavy - Boršov nad Vltavou, Homole,
Planá“
Usnesení 869/2021/RK-22
60. Věcné břemeno pro společnost CETIN a.s. v k. ú. Č. Budějovice 3 - překládka vedení
Usnesení 870/2021/RK-22
61. Věcné břemeno pro Jihočeský kraj v k.ú. Vimperk
Usnesení 871/2021/RK-22
62. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/203/21 v k. ú. Planá u Č. Budějovic
Usnesení 872/2021/RK-22
63. Udělení souhlasu se stavebním záměrem „Doplnění chodníku u vědecké knihovny, České Budějovice“
Usnesení 873/2021/RK-22
64. Dotační program Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“ – vyhlášení 2. výzvy
Usnesení 874/2021/RK-22
65. Dodatek ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem uzavřený v rámci projektu Implementace
Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II, s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245, OP
VVV
Usnesení 875/2021/RK-22
66. Zahraniční zápůjčka sbírkových předmětů Alšovy jihočeské galerie do Německa a Francie
Usnesení 876/2021/RK-22
67. Dodatek ke smlouvě - Mezinárodní hudební festival Český Krumlov
Usnesení 877/2021/RK-22
68. Odměna nálezci archeologického nálezu bronzových předmětů v k. ú. Všeteč (okr. České Budějovice)
Usnesení 878/2021/RK-22
69. Individuální dotace v oblasti kultury
Usnesení 879/2021/RK-22
70. Jmenování vedoucího odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje
Usnesení 880/2021/RK-22
71. Jmenování vedoucího odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihočeského kraje
Usnesení 881/2021/RK-22

*****
K bodu: Odvolání a jmenování člena kulturní komise
Usnesení č. 811/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. odvolává
Ing. Petra Jenknera z funkce člena Kulturní komise Rady Jihočeského kraje ke dni 29. 7. 2021;
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II. jmenuje
Bc. Josefa Vochosku ode dne 30. 7. 2021 do funkce člena Kulturní komise Rady Jihočeského kraje
v souladu s § 59 odst. 1) písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony související se jmenováním nového
člena kulturní komise.
K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 812/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy č. 1 návrhu
č. 867/RK/21;
II. schvaluje
1. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 867/RK/21:
a) ve výši 20 000,- Kč příjemci: «příjemce__adresa_____________dle_výpisu», IČO «IČO», na zajištění
akce: „«účel»“ a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 návrhu č. 867/RK/21,
b) ve
výši
«NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,Kč
příjemci:
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu», IČO «IČO», na zajištění akce: „«účel»“ a uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 návrhu č. 867/RK/21,
2. poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 867/RK/21 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
a) ve
výši
«NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,Kč
příjemci:
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu», IČO «IČO», na zajištění akce: „«účel» (červen – září
2021)“,
b) ve
výši
«NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,Kč
příjemci:
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu», IČO «IČO», na zajištění akce: „«účel» (říjen – prosinec
2021)“,
c) ve
výši
«NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,Kč
příjemci:
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu», IČO «IČO», na zajištění akce: „«účel»“,
d) ve
výši
«NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,Kč
příjemci:
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu», IČO «IČO», na zajištění akce: „«účel»“,
e) ve
výši
«NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,Kč
příjemci:
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu», IČO «IČO», na zajištění akce: „«účel»“,
f) ve
výši
«NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,Kč
příjemci:
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu», na zajištění akce: „«účel»“
g) ve
výši
«NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,Kč
příjemci:
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu», na zajištění akce: „«účel»“,
h) ve
výši
«NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,Kč
příjemci:
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu», IČO «IČO», na zajištění akce: „«účel»“;
III. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace žadateli: «příjemce__adresa_____________dle_výpisu», IČO «IČO», na
zajištění akce: „«účel»“ v požadované výši «POŽADOVANÁ_částka_Kč»,- Kč;
IV. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. a III.
usnesení.
K bodu: Roční zpráva o stavu požární ochrany v Jihočeském kraji za rok 2020
Usnesení č. 813/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany v Jihočeském kraji za rok 2020, dle přílohy návrhu č. 897/RK/21.
K bodu: Změna doby trvání nájmu velkokapacitního očkovacího centra v areálu Výstaviště České Budějovice
a změna v úhradě služeb spojených s nájmem
Usnesení č. 814/2021/RK-22
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Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
změnu podmínek 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 15. 9. 2021 a úhradu služeb účinnou
od 1. 7. 2021;
2. dodatek číslo 1 k veřejnoprávní nájemní smlouvě SN/KHEJ/003/21 ze dne 2. února 2021 ve znění přílohy
č. 1 návrhu č. 865/RK/31;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k
realizaci části II. usnesení.
K bodu: Ukončení provozu velkokapacitních očkovacích center Jihočeského kraje
Usnesení č. 815/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. postupné ukončování provozu velkokapacitních očkovacích center Jihočeského kraje do 31. 8. 2021
vyjma očkovacího centra v Českých Budějovicích,
2. ukončení Nájemní smlouvy SN/KHEJ/004/21 k pronájmu prostor očkovacího centra v Jindřichově Hradci
a Smlouvu o podnájmu SN/KHEJ/007/21 k pronájmu očkovacího centra v Českém Krumlově dohodou
obou smluvních stran,
3. využití podlahových krytin pro organizace zřizované Jihočeským krajem;
II. souhlasí
s dřívějším ukončením Smlouvy o výpůjčce SN/KHEJ/008/21 a Smlouvy o podnájmu SN/KHEJ/005/21 a
SN/KHEJ/005/21 v případě, že odpadne důvod, pro který byly smlouvy sjednány (potřeba zajistit provoz
velkokapacitních očkovacích center) v souladu se smluvním ujednáním v předmětných smlouvách;
III. schvaluje
1. Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy SN/KHEJ/004/21 k ukončení pronájmu prostor na provoz
očkovacího centra v Jindřichově Hradci, v objektu Vysoké školy ekonomické, fakulty managementu,
Jarošovská 1117/II, 370 01 Jindřichův Hradec,
2. Dohodu o ukončení Smlouvy o podnájmu SN/KHEJ/007/21 k pronájmu prostor očkovacího centra v
Českém Krumlově v objektu sportovní haly města Český Krumlov, Chvalšinská č.p. 111, Latrán, 381 01
Český Krumlov,
3. vzor dohody o ukončení smlouvy;
IV. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení části II a III usnesení.
K bodu: Komplexní zpráva za rok 2020 o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem
v oblasti zdravotnictví
Usnesení č. 816/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
komplexní zprávu za rok 2020 o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti
zdravotnictví dle přílohy návrhu č. 919/RK/21.
K bodu: Změna závazného finančního vztahu ke zřizované příspěvkové organizaci ZZS JčK
Usnesení č. 817/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
pominutí důvodu uloženého odvodu Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931,
souvisejícího s majetkovou dispozicí pozemkové parcely KN č. 5625 o výměře 663 m2, k. ú. Volary;
II. schvaluje
úpravu závazného finančního vztahu zřizovatele k příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
Jihočeského kraje, IČO 48199931, na rok 2021 dle přílohy návrhu č. 928/RK/21.
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K bodu: Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., „Snížení energetické náročnosti
Nemocnice Dačice, a.s. – energetický zdroj“ v rámci 146. výzvy OPŽP, jeho předfinancování a kofinancování
z rozpočtu Jihočeského kraje, a zrušení usnesení č. 271/2019//ZK-23
Usnesení č. 818/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 271/2019/ZK-23 ze dne 19. 9. 2019 schvalující realizaci projektu obchodní společnosti
Nemocnice Dačice, a.s., „Ekologizace energetického zdroje a modernizace osvětlovací soustavy Nemocnice
Dačice, a.s.“ v rámci 121. výzvy OPŽP,
2. schválit
a) realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, „Snížení energetické
náročnosti Nemocnice Dačice, 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 15 100 000,00 Kč, z toho
celkovými způsobilými výdaji ve výši 15 100 000,00 Kč,
b) kofinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, „Snížení
energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a.s.“ Jihočeským krajem ve výši 65 % z celkových způsobilých
výdajů projektu, tj. 9 815 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z OPŽP s čerpáním na základě formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 921/RK/21, formou návratné finanční výpomoci dle Čl. 6 bodu
9) směrnice č. SM/115/ZK,
c) předfinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, „Snížení
energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a.s.“ Jihočeským krajem ve výši 35 % z celkových způsobilých
výdajů projektu, tj. 5 285 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z OPŽP s čerpáním na základě formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 921/ZK/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: Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku ZZS JčK
Usnesení č. 819/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem dlouhodobého hmotného majetku Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského
kraje, B. Němcové 1931/6, České Budějovice, IČO 48199931 – sanitního vozidla inv. č. 90002007
a sanitního vozidla inv. č. 90001941.

K bodu: SFDI 2021 - poskytnutí finančních prostředků na financování mostů na silnicích II. a III. třídy ve
vlastnictví krajů, Dodatek 139S/2021/2
Usnesení č. 820/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1.Rozhodnutí Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) o poskytnutí finančních
prostředků na financování mostů na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, pro Jihočeský kraj je
alokována částka 80 119 000,- Kč, dle znění přílohy č. 1 návrhu č. 881/RK/21,
2.Rozšíření výběru a realizaci podakcí akce spolufinancované z Programu financování silnic II. a III. třídy ve
vlastnictví krajů z rozpočtu SFDI v roce 2021 u příjemce dotace Jihočeský kraj a u příjemce dotace Správa
a údržba silnic Jihočeského kraje, dle znění příloh č. 2 a 3 návrhu č. 881/RK/21,
3. návrh Dodatku č. 139S/2021/2 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2021 z Programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu
SFDI 2021 mezi Jihočeským krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury ve znění důvodové zprávy
a přílohy č. 5 návrhu 881/RK/21;
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II. schvaluje
1. rozdělení poskytnuté dotace ve výši 80 119 000,- Kč vč. DPH na příjemce
a) Jihočeský kraj ve výši 60 080 250,- Kč na investice/mosty, ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 881/RK/21,
b) Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje ve výši 20 038 750,- Kč na investice/mosty, ve znění přílohy č. 3
návrhu č. 881/RK/21,
2. rozšíření výběru k realizaci podakcí akce spolufinancované z Programu financování silnic II. a III. třídy ve
vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v r. 2021, ve znění příloh č. 2 a 3 návrhu
č. 881/RK/21,
3. způsob spolufinancování z vlastních prostředků na mosty
a) Jihočeský kraj v předpokládané výši 13 758 201,93 Kč, vč. DPH,
b) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje v předpokládané výši 4 489 250,- Kč, vč. DPH,
4. uzavření Dodatku č. 139S/2021/2 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2021 z Programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu SFDI na
rozšíření předmětu Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na financování mostů na silnicích II. a III.
třídy z rozpočtu SFDI 2021, ve znění důvodové zprávy a přílohy č. 5 návrhu 881/RK/21;
III. doporučuje
1. zastupitelstvu kraje schválit pověření, aby příjemcem investičních finančních prostředků na rekonstrukce
mostů a silnic z Programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury v roce 2021, v celkové výši 158 641 655,- Kč, byla Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje, formulář pověření obsahuje příloha č. 4 návrhu č. 881/RK/21,
2. zastupitelstvu kraje pověřit Ing. Andreu Jankovcovou, ředitelku SÚS Jihočeského kraje, p.o. podat žádost
o poskytnutí finančních prostředků z Programu financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu
SFDI za rok 2021 na mosty ve výši 20 038 750,- Kč vč. DPH a podat aktualizovaný rozpis akcí - rozšíření
výběru nově zařazených podakcí ve výši celkových nákladů 15 252 000,- Kč - ke schválení Centrální komisi
Ministerstva dopravy ČR prostřednictvím SFDI,
3. zastupitelstvu kraje schválit způsob zajištění financování spoluúčasti Jihočeského kraje dle návrhu
finančního krytí;
IV. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
a) za příjemce Jihočeský kraj zajistit podání žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu
financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu SFDI v roce 2021 ve výši 60 080 250,- Kč
investiční dotace na realizaci podakcí na mosty,
b) zajistit předložení schváleného návrhu znění Dodatku č. 139S/2021/2 hejtmanovi kraje k podpisu,
2. Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje ke schválení:
a) pověření, aby příjemcem investičních finančních prostředků na rekonstrukce mostů a silnic z Programu
financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu SFDI 2021, v celkové výši 158 641 655,- Kč za
rok 2021 byla Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, ve znění přílohy č. 4 návrhu č. 881/RK/21,
b) způsob zajištění financování spoluúčasti Jihočeského kraje dle návrhu finančního krytí.

K bodu: Most ev.č. 1251-1 přes potok v Zářičí u Mlladé Vožice - dodatek č.1
Usnesení č. 821/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi JčK a zhotovitelem stavby firmou Starmosty s.r.o., Na Čihadle
958/58, 160 00 Praha – Dejvice dle přílohy č. 1 návrhu č. 888/RK/21;
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi JčK a zhotovitelem stavby firmou Starmosty s.r.o., Na Čihadle
958/58, 160 00 Praha – Dejvice dle přílohy č. 1 návrhu č. 888/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č.1 smlouvy se zhotovitelem
stavby firmou Starmosty s.r.o., hejtmanovi kraje k podpisu.
T: 10. 8. 2021

K bodu: „Most ev.č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi“ - dodatek č. 1
Usnesení č. 822/2021/RK-22
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Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi JčK a zhotovitelem stavby firmou EDIKT a.s., Rudolfovská tř.
461/95, 370 01 České Budějovice, IČO 251 72 328, dle přílohy č. 1 návrhu č. 891/RK/21;
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi JčK a zhotovitelem stavby firmo EDIKT a.s., Rudolfovská tř.
461/95, 370 01 České Budějovice, IČO 251 72 328, dle přílohy č. 1 návrhu č. 891/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy se zhotovitelem
stavby firmou EDIKT a.s., hejtmanovi kraje k podpisu.
T: 10. 8. 2021

K bodu: „Most ev.č. 173 - 003 u Řepického rybníka“ - dodatek č. 1
Usnesení č. 823/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi JčK a zhotovitelem stavby firmou HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská
16/3217, 150 00 Praha 5, IČO 46678468, dle přílohy č. 1 návrhu č. 890/RK/21;
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi JčK a zhotovitelem stavby firmou HOCHTIEF CZ a.s.,
Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO 46678468, dle přílohy č. 1 návrhu č. 890/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy se zhotovitelem
firmou HOCHTIEF CZ a.s. hejtmanovi kraje k podpisu.
T: 10. 8. 2021

K bodu: Most ev.č. 145-023 přes Volyňku ve Vimperku
Usnesení č. 824/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi JčK a zhotovitelem stavby STRABAG a.s., Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5 – Jinonice dle přílohy č. 1 návrhu č. 889/RK/21;
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi JčK a zhotovitelem stavby STRABAG a.s., Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5 – Jinonice dle přílohy č. 1 návrhu č. 889/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi JčK
a zhotovitelem stavby STRABAG a.s., hejtmanovi kraje k podpisu.
T: 10.8.2021

K bodu: „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - část 3“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č. 3
Usnesení č. 825/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 3“ uvedené ve změnových
listech č. 3 a č. 4, včetně návrhu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 6 návrhu
č. 875/RK/21;
II. schvaluje
1. změnový list č. 3 po započtení víceprací a méněprací ve výši plus 66 664,75 Kč bez DPH pro samostatný
úsek silnice s názvem „Modernizace silnice II/145 průtah Vimperk, sídl. Míru – křiž. I/4“ dle důvodové
zprávy a příloh č. 1 – 6 návrhu č. 875/RK/21,
2. změnový list č. 4 po započtení víceprací ve výši plus 40 560,00 Kč bez DPH pro samostatný úsek silnice
s názvem „Modernizace silnice II/159 Paseky“ dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 6 návrhu č. 875/RK/21,

8
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

3. uzavření dodatku č. 3 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, Praha 5, IČO 60838744, ve znění přílohy č. 6 k návrhu
č. 875/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 3 smlouvy s firmou STRABAG
a.s. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmanovi kraje k podpisu.
T: 15. 8. 2021

K bodu: Jižní Tangenta České Budějovice - vícepráce, dodatek č. 3
Usnesení č. 826/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce na akci „Jižní tangenta České Budějovice“ uvedené ve změnovém listu č. 2 včetně návrhu
dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1-4 návrhu č. 930/RK/21,
II. schvaluje
1. změnový list č. 2 ve výši 3 443 641,99 Kč bez DPH dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu č.
930/RK/21,
2. uzavření dodatku č. 3 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. 4 návrhu č. 930/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 3 smlouvy se Společností
Jižní tangenta České Budějovice, Colas CZ – Firesta-Fišer dle bodu II. tohoto usnesení hejtmanovi kraje
k podpisu.
T: 15. 8. 2021

K bodu: Most ev.č. 1359-3 přes Lužnici a most ev.č. 1359-4 přes náhon v Plané nad Lužnicí - vícepráce a
méněpráce - dodatek smlouvy č.1
Usnesení č. 827/2021/RK-22
I.
bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Most ev.č. 1359-3 přes Lužnici a most ev.č. 1359-4 přes náhon v Plané nad
Lužnicí“ uvedené ve změnovém listu č.1 včetně dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh
č.1-9 návrhu 869/RK/21;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 po započtení víceprací a méněprací ve výši plus 12 526 194,26 bez DPH dle důvodové
zprávy a její přílohy č.1 č. návrhu 869/RK/21,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
sdružením Planá most-Colas-Firesta, správce společnosti COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9Vysočany, IČO 26177005, ve znění přílohy č. 9 návrhu č. 869/RK/21,
3. uplatnění vad díla a sankčních nástrojů ze smluv o dílo vůči zhotoviteli projektové dokumentace;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit:
1. předložení dodatku č.1 smlouvy se sdružením Planá most-Colas-Firesta, správce společnosti COLAS CZ,
a.s., hejtmanovi kraje k podpisu,
2. provedení části II. bodu 3. usnesení.
T: 15. 8. 2021
K bodu: „Modernizace komunikací P12B - část 1“ - vícepráce a méněpráce, dodatek č. 1
Usnesení č. 828/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace komunikací P12B – část 1“ 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. 914/RK/21;
II. schvaluje
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1. změnový list č. 1 po započtení víceprací a méněprací ve výši minus 142 267,97 Kč bez DPH dle
důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu č. 914/RK/21,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy mezi Jihočeským krajem a firmou ROBSTAV k.s., Mezi vodami
205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČO 27430774, ve znění podle přílohy č. 2 návrhu č. 914/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou ROBSTAV
k.s., dle bodu I. tohoto usnesení hejtmanovi k podpisu.
T: 16. 8. 2021

K bodu: „Modernizace komunikací II.třídy P12 A-1“ - vícepráce a méněpráce - dodatek č.1
Usnesení č. 829/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Modernizace komunikací II. třídy P 12 A-1“ uvedené ve změnovém listu č.1,
včetně návrhu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č.1- 5 návrhu č.926/RK/21;
II. schvaluje
1. změnový list č.1 po započtení víceprací a méněprací ve výši minus 2 073 979,20 Kč bez DPH pro silnici
s názvem „Modernizace silnice II/166 Střemily – Chvalšiny“ dle důvodové zprávy a přílohy č.1 návrhu
č.926/RK/21,
2. prodloužení termínu plnění o 6 kalendářních dnů, tj. z 17 na 23 kalendářních dnů u komunikace s názvem
„Modernizace silnice II/166 Střemily – Chvalšiny“,
3. uzavření dodatku č.1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1851/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 45274924, ve znění
přílohy č. 5 k návrhu č.926/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č.1 smlouvy s firmou EUROVIA
CS, a.s. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmanovi kraje k podpisu.
T: 30. 7. 2021
K bodu: Harmonogram projednání návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2022 a návrhu střednědobého
výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2023 a 2024
Usnesení č. 830/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
harmonogram projednání návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2022 a návrhu střednědobého výhledu
rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2023 a 2024 podle důvodové zprávy a přílohy návrhu
č. 844/RK/21.

K bodu: Rozpočtové změny 18/21
Usnesení č. 831/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
provedení rozpočtového opatření č. 217/Z dle usn. č. 260/2021/ZK-9;
II. schvaluje
rozpočtová opatření č. 219/R – 239/R;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření č. 218/Z;
IV. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 219/R –
239/R,
2. Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit rozpočtové opatření č. 218/Z zastupitelstvu
kraje k projednání.
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K bodu: Žádost Jihočeského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2022
Usnesení č. 832/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
požadavek Jihočeského kraje na dotaci ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb
pro rok 2022 ve výši 1 874 132 000 Kč a předpokládaný požadavek na výši dotace na následující
2 rozpočtové roky;
II. souhlasí
s podáním žádosti Jihočeského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu poskytování
sociálních služeb pro rok 2022 na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
T: 31. 07. 2021

K bodu: Smlouva o užití transformační knihovny a programu ETJTZU
Usnesení č. 833/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o návrhu Smlouvy o užití transformační knihovny a programu ETJTZU;
II. schvaluje
uzavření Smlouvy o užití transformační knihovny a programu ETJTZU dle přílohy č. 1 návrhu č. 892/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2021 – druhá
část“
Usnesení č. 834/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě a zprávy o hodnocení nabídek uvedené v
přílohách č. 1 - 8 k návrhu č. 923/RK/21 na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava a
modernizace komunikací SFDI 2021 – druhá část“ konané v režimu otevřeného řízení za podmínek dle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Část A - okres České Budějovice“:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 6 185 701,84 Kč bez DPH, 7 484 699,23 Kč vč. DPH a celkovou dobou
dokončení stavby 16 kalendářních dní,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 návrhu č. 725/RK/21,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Část B - okres Český Krumlov“:
název společnosti: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského Lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 - Michle
IČO 45274924
za cenu nejvýše přípustnou 17 716 725,07 Kč bez DPH, 21 437 237,33 Kč vč. DPH a celkovou dobou
dokončení staveb 18 kalendářních dní,
4. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 3 návrhu č. 725/RK/21,
5. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Část C - okres Jindřichův Hradec“:
název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495, 37004 České Budějovice
IČO 48035599
za cenu nejvýše přípustnou 18 253 259,88 Kč bez DPH, 22 086 444,45 Kč vč. DPH a celkovou dobou
dokončení staveb 32 kalendářních dní,
6. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 4 návrhu č. 725/RK/21,
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7. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Část D – okres Písek“:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 5 124 863,72 Kč bez DPH, 6 201 085,10 Kč vč. DPH a celkovou dobou
dokončení stavby 12 kalendářních dní,
8. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 5 návrhu č. 725/RK/21,
9. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Část E – okres Prachatice“:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 2 350 319,72 Kč bez DPH, 2 843 886,86 Kč vč. DPH a celkovou dobou
dokončení stavby 12 kalendářních dní,
10. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 6 návrhu č. 725/RK/21,
11. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Část F – okres Strakonice“:
název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495, 37004 České Budějovice
IČO 48035599
za cenu nejvýše přípustnou 6 128 746,11 Kč bez DPH, 7 415 782,79 Kč vč. DPH a celkovou dobou
dokončení staveb 19 kalendářních dní,
12. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 7 návrhu č. 725/RK/21,
13. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Část G – okres Tábor“:
název společnosti M - SILNICE, a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 42196868
za cenu nejvýše přípustnou 14 301 754,32 Kč bez DPH, 17 305 122,73 Kč vč. DPH a celkovou dobou
dokončení stavby 20 kalendářních dní,
14. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 8 návrhu č. 725/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Oprava a modernizace komunikací SFDI
2021 – druhá část“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy učeben a prostor na SOŠ SE Velešín“
Usnesení č. 835/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 913/RK/21
na plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy učeben a prostor na SOŠ SE Velešín“ 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 „Stavební úpravy učeben a prostor na SOŠ SE Velešín“:
část A:
název společnosti: Jindřich Parus, voda-plyn-topení spol. s r.o.
se sídlem: Ostrov 38, 383 01 Prachatice
IČO: 41879236
za cenu nejvýše přípustnou 1 590 012,42 Kč bez DPH, 1 923 915,03 Kč vč. DPH,
část B:
název společnosti: Jindřich Parus, voda-plyn-topení spol. s r.o.
se sídlem: Ostrov 38, 383 01 Prachatice
IČO: 41879236
za cenu nejvýše přípustnou 1 644 469,11 Kč bez DPH, 1 989 807,62 Kč vč. DPH,
část C:
název společnosti: Jindřich Parus, voda-plyn-topení spol. s r.o.
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se sídlem: Ostrov 38, 383 01 Prachatice
IČO: 41879236
za cenu nejvýše přípustnou 655 816,64 Kč bez DPH, 793 538,13 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Bc. Milanovi 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. vykonávat funkci stavebníka na „Stavební úpravy učeben a prostor na SOŠ SE Velešín“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Domu dětí a
mládeže České Budějovice – dokončení akce“
Usnesení č. 836/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami a záznam o posouzení a hodnocení nabídek uvedené v příloze č. 1
k návrhu č. 884/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy Domu
dětí a mládeže České Budějovice – dokončení akce“ 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 „Snížení energetické náročnosti budovy Domu dětí
a mládeže České Budějovice – dokončení akce“:
název společnosti: TRUST-ts spol. s r.o.
se sídlem: Husova 1155, 374 01 Trhové Sviny
IČO: 00665509
za cenu nejvýše přípustnou 3 653 757,00 Kč bez DPH, 4 421 676,00 Kč vč. DPH,
2. příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného finančního vztahu ke zřizované organizaci ve
výši 916 572,20 Kč;
III. ukládá
RNDr. Haně Korčákové, CSc., ředitelce Domu dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1,
IČO 60077638:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. vykonávat funkci stavebníka na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Domu dětí a mládeže České
Budějovice – dokončení akce“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „IT Technologie“
Usnesení č. 837/2021/RK-22
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. 916/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem
„IT Technologie“ 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 „IT Technologie“ pro část 1:
název společnosti: Medsol s.r.o.
se sídlem: Lužná 591/4, 16000 Praha – Vokovice
IČO: 24201596
za cenu nejvýše přípustnou 644 711,00 Kč bez DPH, 780 100,31 Kč vč. DPH,
2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „IT Technologie“ pro část 2:
název společnosti: POINT.X, spol. s r.o.
se sídlem: Malátova 633/12, 15000 Praha
IČO: 41694163
za cenu nejvýše přípustnou 327 200,00 Kč bez DPH, 395 912,00 Kč vč. DPH,
3. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „IT Technologie“ pro část 3:
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název společnosti: RETIA, a.s.
se sídlem: Pražská 341, 53002 Pardubice
IČO: 25251929
za cenu nejvýše přípustnou 999 962,50 Kč bez DPH, 1 209 954,62 Kč vč. DPH,
4. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „IT Technologie“ pro část 4:
název společnosti: RCS Kladno, s.r.o.
se sídlem: Mánesova 1772, 27201 Kladno
IČO: 63495295
za cenu nejvýše přípustnou 330 576,00 Kč bez DPH, 399 996,96 Kč vč. DPH;
III. ukládá
MUDr. Markovi Slabému, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931:
1. podepsat smlouvy s dodavateli podle části II. usnesení,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava silnice III-1639 - odbočka Račín“
Usnesení č. 838/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 900/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Oprava silnice III/1639 – odbočka Račín“ konané v režimu veřejné zakázky
malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Oprava silnice III/1639 – odbočka Račín“:
název společnosti:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 5 510 051,15 Kč bez DPH, 6 667 161,89 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti:
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO:
45274924
za cenu nejvýše přípustnou 5 689 355,98 Kč bez DPH, 6 884 120,74 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 „Oprava silnice III/1639 – odbočka Račín“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Oprava silnice III-15615 - odbočka Janovka“
Usnesení č. 839/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 902/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Oprava silnice III/15615 – odbočka Janovka“ konané v režimu veřejné zakázky
malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Oprava silnice III/15615 – odbočka Janovka“:
název společnosti:
Skanska a.s.
se sídlem:
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
IČO:
26271303
za cenu nejvýše přípustnou 5 041 314,63 Kč bez DPH, 6 099 990,70 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
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název společnosti:
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem:
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO:
45274924
za cenu nejvýše přípustnou 5 348 067,44 Kč bez DPH, 6 471 161,60 Kč vč. DPH,
název společnosti:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 5 348 609,40 Kč bez DPH, 6 471 817,37 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 „Oprava silnice III/15615 – odbočka Janovka“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Silnice II/152 průtah Slavonice“
Usnesení č. 840/2021/RK-22
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. 904/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/152 průtah
Slavonice“, 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 „Silnice II/152 průtah Slavonice“:
název společnosti:
Metrostav Infrastructure a.s.
se sídlem:
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO:
24204005
za cenu nejvýše přípustnou 4 519 660,19 Kč bez DPH, 5 468 788,83 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy další
účastníky zadávacího řízení v tomto pořadí:
název společnosti:
STRABAG a.s.
se sídlem:
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:
60838744
za cenu nejvýše přípustnou 5 482 355,89 Kč bez DPH, 6 633 650,63 Kč vč. DPH,
název společnosti:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 5 608 363,11 Kč bez DPH, 6 786 119,36 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 „Silnice II/152 průtah Slavonice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“
Usnesení č. 841/2021/RK-22
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. 905/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Odvodnění komunikace
II/163 v průtahu Vyšší Brod“, konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
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výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“:
název společnosti:
Metrostav Infrastructure a.s.
se sídlem:
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO:
24204005
za celkovou nejvýše přípustnou cenu 23 137 191,90 Kč bez DPH, 27 996 002,20 Kč vč. DPH, z toho za
cenu pro část investora Správy a údržby silnic Jihočeského kraje 21 977 841,79 Kč bez DPH, 26 593 188,57
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 „Odvodnění komunikace II/163 v průtahu Vyšší Brod“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nehodová lokalita: silnice II/141 Vodňany – Bavorov
(Svinětice)“
Usnesení č. 842/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 903/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Nehodová lokalita: silnice II/141 Vodňany – Bavorov (Svinětice)“ 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 „Nehodová lokalita: silnice II/141 Vodňany – Bavorov
(Svinětice)“:
název společnosti:
ZNAKON, a.s.
se sídlem:
Sousedovice č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČO:
26018055
za cenu nejvýše přípustnou 2 640 533,57 Kč bez DPH, 3 195 045,62Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 2 998 178,64 Kč bez DPH, 3 627 796,15 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 „Nehodová lokalita: silnice II/141 Vodňany – Bavorov
(Svinětice)“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nehodové lokality v okrese Prachatice“
Usnesení č. 843/2021/RK-22
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. 906/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Nehodové lokality v okrese
Prachatice“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Nehodové lokality v okrese Prachatice“ – Část 1 VZ „Nehodová lokalita: silnice II/141 Prachatice“:
název společnosti:
STRABAG a.s.
se sídlem:
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO:
60838744
za cenu nejvýše přípustnou 6 497 952,09 Kč bez DPH, 7 862 522,03 Kč vč. DPH,
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2. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Nehodové lokality v okrese Prachatice“ – Část 2 VZ „Nehodová lokalita: silnice II/145 Obora“:
název společnosti:
STRABAG a.s..
se sídlem:
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO:
60838744
za cenu nejvýše přípustnou 1 046 810,87 Kč bez DPH, 1 266 641,15 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Andree Jankovcové, ředitelce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvy s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Nehodové lokality v okrese Prachatice“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 4 ks kolových nakladačů“
Usnesení č. 844/2021/RK-22
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. 931/RK/21, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka 4 ks
kolových nakladačů“, konané v režimu otevřeného řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Dodávka 4 ks kolových nakladačů“:
název společnosti:
TERRAMET, spol. s r. o.
se sídlem:
Obchodní 131, 251 01 Čestlice
IČO:
41692519
za cenu nejvýše přípustnou 8 875 000,00 Kč bez DPH, 10 738 750,00 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 4 ks kolových nakladačů“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 13510-6 za obcí Rybova Lhota“
Usnesení č. 845/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, uvedené v příloze č. 1 k
návrhu č. 932/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 13510-6 za obcí Rybova Lhota“,
konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Most ev. č. 13510-6 za obcí Rybova Lhota“ na
základě § 127 odst. 2 písm. b) zákona, tj. zanikla účast v zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho
vyloučení;
III. ukládá
Ing. Andree Jankovcové, ředitelce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, zajistit všechny
potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 13510-6 za obcí
Rybova Lhota“.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka NA s hákovým nosičem kontejneru, kontejnerem a
vysokozdvižnou plošinou“
Usnesení č. 846/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu
č. 898/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
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II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky „Dodávka NA s hákovým nosičem kontejneru, kontejnerem a vysokozdvižnou plošinou“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Dodávka NA s hákovým nosičem kontejneru, kontejnerem a vysokozdvižnou
plošinou“ pověřenou posouzením a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, JK-KÚ, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, JK-KÚ, náměstek hejtmana
2) Lubomír Bajer, SÚS JčK, ředitelství, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. ISS
3) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod ST, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK, závod ST, provozní náměstek
4) Jiří Novotný, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
Ing. Michaela Moučková, ředitelství, referent odd. VZ
5) Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Olga Mlsová, 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 „Velkoplošné výspravy na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském
kraji“
Usnesení č. 847/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 899/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 Jihočeském kraji“;
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 Jihočeském kraji“ pověřenou
posouzením a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Robert Vavřík, SÚS JčK, závod ST, ředitel
Martin Jirsa, SÚS JčK, závod ST, provozní náměstek
3) Lubomír Bajer, SÚS JčK, ředitelství, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. ISS
4) Petr Brom, SÚS JčK, závod ČB, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod ČB, 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 „Výstavba domova seniorů Bobelovka Jindřichův Hradec - Otín“
Usnesení č. 848/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
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znění základních údajů zadávací dokumentace, formuláře žádosti o účast a návrhu smlouvy podle
návrhu č. 925/RK/21 a jeho příloh č. 1 - 4;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení se soutěžním dialogem podle § 68 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Výstavba domova seniorů Bobelovka Jindřichův Hradec - Otín“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Výstavba domova seniorů Bobelovka Jindřichův Hradec - Otín“ pověřenou
všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 925/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana
Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
2) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
3) Ing. Jiří Blížil, ředitel, Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
Ing. Marie Šťástková, Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec
4) Ing. Jan Basík, KÚ, OVZI
Ing. Štěpánka Bednářová, KÚ, OVZI
5) Ing. Petr Hrstka, KÚ, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, KÚ, OVZI
6) Bc. Alena Frdlíková, KÚ OVZI
Petra Řimnáčová, KÚ, OVZI;
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 „Výměna klimatizačních jednotek“
Usnesení č. 849/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle návrhu č. 887/RK/21 a jeho
příloh č. 1 – 3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Výměna
klimatizačních jednotek“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele na akci „Výměna klimatizačních jednotek“ pověřenou všemi úkony uvedenými
v příloze č. 3 k návrhu č. 887/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) JUDr. Lukáš Glaser, ředitel KÚ
Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru OVZI
3) Ing. Petr Vobejda, vedoucí odboru OINF
Ing. Petr Váňa, OINF
4) Ing. Václav Hála, OINF
Jan Suchan, OINF
5) Ing. Petr Hrstka, OVZI
Ing. Vladimír Hruška, OVZI;
IV. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě
kraje k projednání.
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K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Stavební úpravy skladu hmotných rezerv na letišti České
Budějovice“
Usnesení č. 850/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění výzvy k podání nabídky a návrhu smlouvy podle návrhu č. 895/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 na stavební práce „Stavební úpravy skladu
hmotných rezerv na letišti České Budějovice“;
III. jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Stavební úpravy skladu
hmotných rezerv na letišti České Budějovice“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
2) Ing. Bc. Jiří Fidler, vedoucí OHMS KÚ
Ing. Ivan Sýkora, vedoucí odd. majetkové správy OHMS KÚ
3) Ing. Jan Basík, vedoucí odd. realizace investic OVZI KÚ
Ing. Tereza Nováková, odd. přípravy projektů OVZI KÚ
4) Ing. Štěpánka Bednářová, odd. realizace investic OVZI KÚ
Petra Řimnáčová, odd. přípravy projektů OVZI KÚ
5) Ing. Kateřina Cundová, odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Štěpán Vondráček, vedoucí odd. zadávání veřejných zakázek OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě
kraje k projednání.

K bodu: Jmenování školské rady na nové funkční období
Usnesení č. 851/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
výsledky voleb do dvou třetin školské rady při Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední
odborné škole řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934, IČO 72549581, zřizované Jihočeským krajem,
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. 886/RK/21;
II. jmenuje
MUDr. Bc. Tomáše Fialu, MBA a Ing. Karla Vlasáka členem školské rady za zřizovatele při Vyšší odborné
škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934, IČO
72549581 zřizované Jihočeským krajem, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu s důvodovou zprávou.

K bodu: Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele školského zařízení, vzdání se
vedoucího pracovního místa, jmenování a platový výměr.
Usnesení č. 852/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele Domu dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273,
IČO 75044498, Bc. Jiřího Macharta k datu 31. 07. 2021;
II. jmenuje
Mgr. Josefa Hoška na vedoucí pracovní místo ředitele Domu dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273,
IČO 75044498, s účinností od 1. srpna 2021 na dobu určitou do dne předcházejícího dni jmenování ředitele
na pracovní místo ředitele na základě výsledku konkursního řízení;
III. schvaluje
platový výměr ředitele Domu dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, IČO 75044498, s účinností
od 1. srpna 2021 a v souladu s důvodovou zprávou a přílohou č. 1 návrhu č. 873/RK/21;
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IV. vyhlašuje
konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školského zařízení dle přílohy č. 2 návrhu č.
873/RK/21;
V. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit radě kraje výsledné pořadí uchazečů konkursního řízení.

K bodu: Personální záležitosti školství - platové výměry
Usnesení č. 853/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změnu platové třídy a tím i tarifního platu a příplatku za vedení řediteli Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště, Týn nad Vltavou, Hněvkovice 865, IČO 00073130 zřizované Jihočeským krajem
s účinností od 1. září 2021 v souladu s § 123 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném
znění, v souladu s důvodovou zprávou a dle přílohy návrhu č. 885/RK/21,
2. na základě výsledků konkurzního řízení s účinností od 1. září 2021 platový výměr ředitele Střední školy
rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688, IČO 00510912. zřizované Jihočeským
krajem v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění
pozdějších předpisů a dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 885/RK/21.

K bodu: Personální záležitosti školství - změna platových stupňů a osobních příplatků
Usnesení č. 854/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. 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. 856/RK/21 s účinností od 1. září 2021:
a) řediteli Gymnázia, Dačice, Boženy Němcové 213, IČO 60816929,
b) ředitelce Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788,
IČO 60064781;
2. změnu osobního příplatku v souladu s čl. 3 a 4 směrnice č. SM/5/RK, změna č. 12 „Zásady hodnocení
a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem“ a § 131 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu č. 856/RK/21
s účinností od 1. září 2021:
a) ředitelce Základní školy, Kaplice, Omlenická 436, IČO 00583782,
b) ředitelce Základní umělecké školy, Velešín, Školní 609, IČO 60084359,
c) ředitelce Domu dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394, IČO 60869941.

K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 855/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Základní uměleckou školu
B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 1426/43, IČO 6007655, ve výši 450 000 Kč v souladu
s důvodovou zprávou návrhu č. 851/RK/21.

K bodu: Příspěvek z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 856/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
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příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného finančního vztahu ke zřizované organizaci ve výši
1 500 000 Kč pro Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1, IČO 60077638, v souladu
s důvodovou zprávou návrhu č. 852/RK/21.

K bodu: Nabytí peněžního daru
Usnesení č. 857/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
souhlasí
s nabytím peněžního daru v hodnotě 250 000 Kč na pořízení majetku do vlastnictví zřizovatele pro Střední
školu elektrotechnickou, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537, IČO 00513156,
v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 850/RK/21.

K bodu: Smlouva o realizaci krajských a okresních soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
Usnesení č. 858/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. vzor smlouvy o realizaci krajských a okresních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání ve znění
přílohy č. 2 návrhu č. 877/RK/21,
2. uzavření smluv o realizaci krajských a okresních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce
2021 s termínem realizace 1. 1. – 31. 8. 2021 dle vzorové smlouvy ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 877/RK/21
s organizacemi:
a) Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1, se sídlem: U Zimního stadionu 1, 370 01
České Budějovice, IČO 60077638,
b) Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67, se sídlem: Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO
665711,
c) Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10, se sídlem: Růžová 10, 377 01 Jindřichův Hradec,
IČO 42409152,
d) Dům dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394, se sídlem: Švantlova 2394, 397 01 Písek, IČO 60869941,
e) Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, se sídlem: Ševčíkova 273, 383 01 Prachatice, IČO
75044498,
f) Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417, se sídlem: Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice, IČO
60650834,
g) Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346, se sídlem: Tržní náměstí 346, 390 01 Tábor, IČO
60061847;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit uzavření smluv v souladu s částí I. tohoto usnesení.

K bodu: Odvod za porušení rozpočtové kázně
Usnesení č. 859/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. ukládá
Střednímu odbornému učilišti, Lišov, tř. 5. května, IČO 75050111, provést do rozpočtu kraje odvod
za porušení rozpočtové kázně ve výši 11 083,62 Kč;
II. schvaluje
Střednímu odbornému učilišti, Lišov, tř. 5. května 3, IČO 75050111, prominutí uloženého odvodu za
porušení rozpočtové kázně ve výši 11 083,62 Kč, z důvodu zamezení tvrdosti, v souladu s důvodovou
zprávou návrhu č 878/RK/21.

K bodu: Žádost o poskytnutí individuální dotace spolku Hrnek, z.s.
Usnesení č. 860/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
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žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje spolku Hrnek, z.s., Neplachov 64, 373
65 Dolní Bukovsko, IČO 07898282, na uspořádání akce „Běh o Neplachovský hrneček“ v požadované výši
15 000 Kč;
II. neschvaluje
poskytnutí individuální dotace žadateli Hrnek, z.s., Neplachov 64, 373 65 Dolní Bukovsko, IČO 07898282,
v požadované výši 15 000 Kč, na uspořádání akce „Běh o Neplachovský hrneček“ s termínem dosažení
účelu dotace do 10. 8. 2021;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o výsledku projednání jeho žádosti
v souladu s částí II. usnesení.

K bodu: Dodatek č. 10 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“ s
dopravcem GW Train Regio a.s.
Usnesení č. 861/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
dodatek č. 10 Smlouvy č. 010/16/199/03/00 o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní
osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru
Šumava“ s dopravcem GW Train Regio a.s., IČO 28664116, uvedený v příloze návrhu č. 901/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje dodatek č. 10 Smlouvy
č. 010/16/199/03/00 o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“ uvedený v části I.
usnesení.
T: 20. 8. 2021

K bodu: Dodatky smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje
veřejnou linkovou dopravou
Usnesení č. 862/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. Dodatek č. 38 Smlouvy č. 010/09/47/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem COMETT PLUS,
spol. s r.o., IČO 60071397, uvedený v příloze č. 1 návrhu č 917/RK/21,
2. Dodatek č. 42 Smlouvy č. 010/09/46/00/00 o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou (dále jen smlouva) s dopravcem GW BUS a.s., IČO
04356683, uvedený v příloze č. 2 návrhu č. 917/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje dodatky smluv o
závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje ve znění podle části I. tohoto
usnesení.
T: 26. 8. 2021

K bodu: Personální záležitosti SÚS JčK - platový výměr ředitelky organizace
Usnesení č. 863/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. stanoví
Ing. Andree Jankovcové, ředitelce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, příspěvkové organizace,
s účinností od 1. srpna 2021 plat dle platového výměru uvedeného v příloze návrhu č. 882/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, podepsat platový výměr uvedený dle části I. tohoto
usnesení.
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K bodu: Převzetí stavebních objektů v rámci staveb
Usnesení č. 864/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
převzetí
a)
stavebních objektů SO 102 – Silnice II/409 – Planá nad Lužnicí, SO 103 – Silnice II/409 – Záhostice,
SO 104 – Silnice III/01915, SO 112 – Dopravní značení pro silnice II. a III. tříd a SO 701.2 – Protihluková
opatření u silnice II/409 včetně všech součástí a příslušenství a včetně zastavěných pozemků,
vybudovaných v rámci stavby „I/19 Chýnov“ na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby
od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390,
za podmínky, že do doby uzavření vlastní dohody bude z důvodu veřejného zájmu zajišťovat pro investora
běžnou údržbu stavby bezúplatně Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, kdy v této době odpovídá
investor za škody způsobené dopravně technickým nebo stavebním stavem díla jako jeho vlastník,
s výjimkou případných škod způsobených v souvislosti s údržbou Správy a údržby silnic Jihočeského kraje,
b)
stavebních objektů SO 114 – Připojení v km 9,860, SO 113 – Připojení v km 8,680, SO 116 – Úprava silnice
III/1634 a SO 202 – Most na silnici III/1634 přes přeložku silnice I/39 včetně všech součástí a příslušenství
a včetně zastavěných pozemků, vybudovaných v rámci stavby „I/39 Horní Planá, DSP/IČ“ na základě
smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, za podmínky, že do doby uzavření vlastní dohody bude z důvodu
veřejného zájmu zajišťovat pro investora běžnou údržbu stavby bezúplatně Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje, kdy v této době odpovídá investor za škody způsobené dopravně technickým
nebo stavebním stavem díla jako jeho vlastník, s výjimkou případných škod způsobených v souvislosti
s údržbou Správy a údržby silnic Jihočeského kraje,
c)
stavby rozšíření křižovatky silnice II/141 včetně všech součástí a příslušenství a včetně zastavěných
pozemků vybudované v rámci stavby „Novostavba skladu a prodejny stavebnin s administrativním zázemím
v k. ú. Vodňany“ na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby od obchodní firmy STABE GROUP
s. r. o., se sídlem Žernovická 1281, 383 01 Prachatice II, IČO 28091141,
d)
stavby rozšíření silnice II/141 včetně všech součástí a příslušenství a včetně zastavěných pozemků
vybudované v rámci stavby „Novostavba prodejny potravin LIDL Vodňany“ na základě smlouvy o budoucí
dohodě o převzetí stavby od obchodní firmy Lidl Česká republika v. o. s., se sídlem Nárožní 1359/11,
158 00 Praha 5, IČO 26178541,
e)
stavby rozšíření silnice III/15529 včetně všech součástí a příslušenství a včetně zastavěných pozemků
vybudované v rámci stavby „Novostavba ZTV „Za Dvořáků“ a novostavba 37 rodinných domů v k. ú.
Roudné“ na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby od ****** a ******,
f)
stavby rozšíření silnice II/157 včetně všech součástí a příslušenství a včetně zastavěných pozemků
vybudované v rámci stavby „ZTV Ledenická, České Budějovice na pozemkových parcelách katastru
nemovitostí č. 696, č. 694/3, č. 699/12 a č. 694/2 (k. ú. Srubec)“ na základě smlouvy o budoucí dohodě
o převzetí stavby od ******;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit uzavření příslušných smluv dle části I. usnesení.

K bodu: Prodej části pozemku v k. ú. Písek společnosti BROTEX Z & J s.r.o.
Usnesení č. 865/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) prodej části pozemku v k. ú. Písek, a to poz. parcely č. 2660/20 o výměře 574 m2 nově oddělené na
základě geometrického plánu č. 7144-69/2021 z pozemku poz. parcely KN č. 2660/3, společnosti
BROTEX Z & J s.r.o., se sídlem Stanislava Maliny 457, Pražské Předměstí, 397 01 Písek, IČO 26034557, za
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cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 189 000 Kč + náklady spojené s prodejem, dle návrhu smlouvy
v příloze č. 5 návrhu č. 849/RK/21,
b) vyjmutí uvedeného majetku dle části I. 1. a) tohoto usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem
Střední zemědělské škole, Písek, Čelakovského 200, IČO 60869054, zřizované krajem, ke dni podání
návrhu na vklad vlastnického 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) tohoto usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Vítkov u Štěkně
Usnesení č. 866/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Vítkov u Štěkně, svěřených k hospodaření Krajskému
školnímu hospodářství, IČO 71294775, na LV č. 676 podle přílohy č. 1 návrhu č. 864/RK/21 s překročením
limitů ceny o +3,7 % a výměry +1,6 % 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.

K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Kváskovice
Usnesení č. 867/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Kváskovice, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 216 podle přílohy č. 1 návrhu č. 893/RK/21 s překročením
limitu ceny o +4,0 % a výměry o +3,4 % 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. Lhota u Dynína
Usnesení č. 868/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Lhota u Dynína, svěřených k hospodaření Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 131 podle přílohy č. 1 návrhu č. 894/RK/21
s dodržením limitu ceny s hodnotou -0,1 % a výměry s hodnotou -0,1 % v neprospěch kraje;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Udělení souhlasu se stavebním záměrem „Cyklostezka - levý břeh Vltavy - Boršov nad Vltavou,
Homole, Planá“
Usnesení č. 869/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
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dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem „Cyklostezka – levý břeh Vltavy - Boršov nad Vltavou,
Homole, Planá“, jenž bude realizován na částech pozemků parc. KN č. 1494/1 a č. 1494/5 v k. ú. Homole
a na části pozemku parc. č. 1494/4 v k. ú. Planá u Č. Budějovic, které jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje,
dle přílohy č. 4 návrhu č. 896/RK/21;
II. pověřuje
JUDr. Lukáše Glasera, ředitele krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.

K bodu: Věcné břemeno pro společnost CETIN a.s. v k. ú. Č. Budějovice 3 - překládka vedení
Usnesení č. 870/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na částech pozemků parc. KN č. 1373/1 a č. 1377/1 v rozsahu cca 34 bm v k. ú. České
Budějovice 3, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu umístění komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě, v právu umístění rozvaděče a dále v právech vyplývajících ze zákona
o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. ve prospěch společnosti CETIN a.s., IČO 04084063,
za jednorázovou úhradu 100 Kč bez DPH dle návrhu smlouvy č. SSB/OHMS/207/21 v příloze č. 4 návrhu
č. 872/RK/21;
II. pověřuje
Bc. Evu Kysnarovou, ředitelku Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, se sídlem Libníč 17,
373 71 Libníč, IČO 00666271, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene dle části I. usnesení.

K bodu: Věcné břemeno pro Jihočeský kraj v k.ú. Vimperk
Usnesení č. 871/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zřízení bezúplatného věcného břemene v k.ú. Vimperk – služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemku parcele KN č. 2632 ve vlastnictví města Vimperk,
IČO 00250805, a na části pozemku parcele KN č. 568/1 ve vlastnictví ****** a ******, ve prospěch
Jihočeského kraje, IČO 70890650, dle návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/197/21 v příloze č. 3 návrhu
č. 855/RK/21;
II. pověřuje
Ing. Petra Žuravského, ředitele Střední školy a Základní školy, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419,
kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle části I. usnesení.

K bodu: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/203/21 v k. ú. Planá u Č. Budějovic
Usnesení č. 872/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako povinným
a společností EG.D, a.s., IČO 28085400, jako oprávněným na částech pozemků parc. KN č. 1469/380,
č. 1469/381 a č. 99/1 v rozsahu dle geometrického plánu č. 483-148/2021 v k. ú. Planá u Č. Budějovic dle
návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/203/21 v příloze č. 1 návrhu č. 870/RK/21;
II. pověřuje
JUDr. Lukáše Glasera, ředitele krajského úřadu, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného
břemene dle části I. usnesení a projednáním přenesení práv a povinností z tohoto věcného břemene
na nájemce.
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K bodu: Udělení souhlasu se stavebním záměrem „Doplnění chodníku u vědecké knihovny, České
Budějovice“
Usnesení č. 873/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem „Doplnění chodníku u vědecké knihovny, České
Budějovice“ na části pozemku parc. KN č. 43/4 v k. ú. České Budějovice 7, ve vlastnictví Jihočeského kraje,
dle přílohy č. 4 návrhu č. 939/RK/21;
II. pověřuje
Mgr. Iva Kareše, ředitele Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, se sídlem Na sadech 27,
České Budějovice, IČO 00073504, kontrolou realizace stavebního záměru dle části I. usnesení.

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové
dotace) v Jihočeském kraji III.“ – vyhlášení 2. výzvy
Usnesení č. 874/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
pravidla 2. výzvy dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění (kotlíkové
dotace) v Jihočeském kraji III.“ dle přílohy č. 1 k návrhu č. 793/RK/21;
II. vyhlašuje
2. výzvu dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové
dotace) v Jihočeském kraji III.“ s alokací 29 318 093,27 Kč, s termínem zveřejnění avíza výzvy dne
30. 7. 2021, s termínem zahájení příjmu elektronických žádostí dne 6. 9. 2021 v 18:00 hod., s termínem
ukončení příjmu elektronických žádostí dne 30. 9. 2021 ve 14:00 hod. a s termínem zahájení příjmu
listinných žádostí dne 7. 9. 2021 v 8:00 hod.;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 31. 12. 2024

K bodu: Dodatek ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem uzavřený v rámci projektu Implementace
Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II, s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245, OP VVV
Usnesení č. 875/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č. SON/OEZI/1987/2020/D č. 1
(dále jen „Dodatek“) v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II, s reg.
číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245, OP VVV, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu č. 846/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 30. 9. 2021

K bodu: Zahraniční zápůjčka sbírkových předmětů Alšovy jihočeské galerie do Německa a Francie
Usnesení č. 876/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zahraniční zápůjčku vybraných sbírkových předmětů (viz příloha č. 1 návrhu materiálu č. 874/RK/21)
ze sbírkového fond Alšovy jihočeské galerie, která se uskuteční v Německu v prostorách Hamburger
Kunsthalle a následně ve Francii v prostorách Muzea moderního umění v Paříži. Pojistná cena předmětů je
stanovena na 1 700 000 EUR;
II. ukládá
Mgr. Aleši Seifertovi, řediteli Alšovy jihočeské galerie, zajistit realizaci této zápůjčky.
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K bodu: Dodatek ke smlouvě - Mezinárodní hudební festival Český Krumlov
Usnesení č. 877/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Mezinárodního hudebního festivalu, z.s., Perlitová 1820/52, 14000 Praha 4, IČO 60165405
o prodloužení termínu realizace projektu „30. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov“
do 31. 12. 2021;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. prodloužení termínu realizace projektu,
2. uzavření dodatku č. I. ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OKPP/028/2021 ve znění přílohy č. 3
návrhu č. 866/RK/21;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh v souladu s částí II. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T. 9. 9. 2021

K bodu: Odměna nálezci archeologického nálezu bronzových předmětů v k. ú. Všeteč (okr. České
Budějovice)
Usnesení č. 878/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
poskytnutí odměny ve výši 58 000 Kč ******, za nález 33 ks bronzových předmětů ze střední doby bronzové
v k. ú. Všeteč v okrese České Budějovice, učiněného 18. dubna 2020;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. tohoto
usnesení.

K bodu: Individuální dotace v oblasti kultury
Usnesení č. 879/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
individuální žádosti jednotlivých subjektů, uvedených v částech usnesení II. a III. návrhu č. 863/RK/21;
II. neschvaluje
poskytnutí individuálních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli:
1. VDN Promo s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha, IČO 04619731, na projekt Jan Koller – příběh
obyčejného kluka ve výši 190 000 Kč,
2. Jindřichohradecký symfonický orchestr z.s, Kosmonautů 29/V, 37701 Jindřichův Hradec, IČO 67177875,
na projekt 7. Evropský sborový festival ve výši 150 000 Kč,
3. Procházky uměním z.s., Dolní Bělá 67, 33152 Dolní Bělá, IČO 05564051, na projekt Veřejné koncerty
protagonistů v rámci Violin/Viola Masterclass 2021 Nové Hrady ve výši 80 000 Kč;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje
neschválit poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem Filmová a televizní
společnost TotalHelpArt T.H.A s.r.o., Nad Spádem 639/16, 147 00 Praha 4 na projekt Slavonice Fest ve výši
500 000 Kč;
IV. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci část II. usnesení;
T: 30. 8. 2021
2. Pavlu Hrochovi, náměstkovi hejtmana, předložit část III. usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 9. 9. 2021
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K bodu: Jmenování vedoucího odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje
Usnesení č. 880/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
jmenuje
na návrh ředitele krajského úřadu JUDr. Lukáše Glasera vedoucí odboru legislativy a vnitřních věcí
Krajského úřadu Jihočeského kraje Mgr. Markétu Procházkovou od 1. 8. 2021.

K bodu: Jmenování vedoucího odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Jihočeského kraje
Usnesení č. 881/2021/RK-22
Rada Jihočeského kraje
jmenuje
na návrh ředitele krajského úřadu JUDr. Lukáše Glasera vedoucím odboru kancelář hejtmana Krajského
úřadu Jihočeského kraje Mgr. Petra Podholu od 1. 8. 2021.

MUDr. Martin Kuba
Hejtman Jihočeského kraje

…………………………………….
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