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 23. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 25. 8. 2021
Program:
1. SFDI 2021 - financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, návrh Dodatku č. 157S/2021/1
Usnesení 882/2021/RK-23
2. „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ - okres Český Krumlov - vícepráce - dodatek č. 1
Usnesení 883/2021/RK-23
3. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2021
Usnesení 884/2021/RK-23
4. Krajský investiční fond, 2. kolo v roce 2021 - výběr projektu
Usnesení 885/2021/RK-23
5. Poskytnutí individuální dotace obci Mačkov
Usnesení 886/2021/RK-23
6. Rozpočtové změny 19/21
Usnesení 887/2021/RK-23
7. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 888/2021/RK-23
8. Evropský region Dunaj – Vltava (ERDV) – Dohoda o narovnání Smlouvy
Usnesení 889/2021/RK-23
9. Individuální dotace na přeshraniční spolupráci pro FK Dolní Dvořiště
Usnesení 890/2021/RK-23
10. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení 891/2021/RK-23
11. Opakovaná volba přísedících krajského soudu; vzdání se funkce přísedícího
Usnesení 892/2021/RK-23
12. Rozhodnutí jediného akcionáře - Návrh změny stanov obchodní společnosti Nemocnice České
Budějovice, a.s.
Usnesení 893/2021/RK-23
13. Rozhodnutí jediného akcionáře - Návrh změny stanov obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov,
a.s.
Usnesení 894/2021/RK-23
14. Rozhodnutí jediného akcionáře - Návrh změny stanov obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení 895/2021/RK-23
15. Rozhodnutí jediného akcionáře - Návrh změny stanov obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův
Hradec, a.s.
Usnesení 896/2021/RK-23
16. Rozhodnutí jediného akcionáře - Návrh změny stanov obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení 897/2021/RK-23
17. Rozhodnutí jediného akcionáře - Návrh změny stanov obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s.
Usnesení 898/2021/RK-23
18. Rozhodnutí jediného akcionáře - Návrh změny stanov obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s.
Usnesení 899/2021/RK-23
19. Rozhodnutí jediného akcionáře - Návrh změny stanov obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení 900/2021/RK-23
20. Rozhodnutí jediného akcionáře - Návrh změny stanov obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.
Usnesení 901/2021/RK-23
21. Návrh Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030
Usnesení 902/2021/RK-23
22. Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období let 2021
- 2030
Usnesení 903/2021/RK-23
23. Soubor nařízení Jihočeského kraje o vyhlášení zvláště chráněných území
Usnesení 904/2021/RK-23
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24. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SDL/OZZL/022/21 na akci: Projektová dokumentace na projekt
„Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské
rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“
Usnesení 905/2021/RK-23
25. Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2021 4. část
Usnesení 906/2021/RK-23
26. Stanoviska k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb – I. pololetí 2021
Usnesení 907/2021/RK-23
27. Program návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022
Usnesení 908/2021/RK-23
28. 2. kolo dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2021
Usnesení 909/2021/RK-23
29. Vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, v oblasti
sociálních služeb na období 2022–2024
Usnesení 910/2021/RK-23
30. Změna Plánů pořízení investic a oprav na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským
krajem v sociální oblasti
Usnesení 911/2021/RK-23
31. Změna kapacity u příspěvkové organizace zřízené Jihočeským krajem v sociální oblasti
Usnesení 912/2021/RK-23
32. Vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace zřízené Jihočeským krajem v sociální oblasti
Usnesení 913/2021/RK-23
33. Smlouva o poskytnutí služby „Skenování zranitelností“
Usnesení 914/2021/RK-23
34. Silnice III/15811 v úseku od křiž. se sil. III/15810 – Pohorská Ves, I. etapa – vícepráce a méněpráce dodatek č. 1
Usnesení 915/2021/RK-23
35. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka - Výběr dodavatelů „Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou na území Jihočeského kraje pro přechodné období od roku 2021 - JŘBU“
Usnesení 916/2021/RK-23
36. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy skladu hmotných rezerv na letišti České
Budějovice“
Usnesení 917/2021/RK-23
37. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Pozorovací věž v Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky“
Usnesení 918/2021/RK-23
38. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rekonstrukce řídicího systému měření a regulace pro
plynovou kotelnu s výměníkem“
Usnesení 919/2021/RK-23
39. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu
a hráze rybníka Dobevský (včetně odbahnění)“ (KŠH České Budějovice)
Usnesení 920/2021/RK-23
40. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně
dopravy a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“ (Muzeum středního Pootaví Strakonice)
Usnesení 921/2021/RK-23
41. Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Úprava křižovatky sil. II/135, III/12841 a III/13521 v obci
Tučapy“
Usnesení 922/2021/RK-23
42. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 5 ks lehkých nákladních automobilů se sklápěcí
korbou“
Usnesení 923/2021/RK-23
43. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1399-1 za obcí Třebohostice“
Usnesení 924/2021/RK-23
44. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nehodové lokality v okrese České Budějovice“
Usnesení 925/2021/RK-23
45. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Nehodové lokality v okrese České Budějovice“
Usnesení 926/2021/RK-23
46. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka zametací nástavby na nosič výměnných nástaveb Volvo
4x4“
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Usnesení 927/2021/RK-23
47. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka nosiče výměnných nástaveb s nástavbou – hákový nosič
kontejnerů“
Usnesení 928/2021/RK-23
48. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Jihočeského kraje“
Usnesení 929/2021/RK-23
49. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Metrologická laboratoř“ (VOŠ a SPŠ automobilní České Budějovice)
Usnesení 930/2021/RK-23
50. Zrušení usnesení č. 236/2020/ZK-29 ve věci Smlouva o spolupráci mezi Jihočeským krajem a městem
Strakonice
Usnesení 931/2021/RK-23
51. Smlouvy o výpůjčce
Usnesení 932/2021/RK-23
52. Rozpočet školství - třetí úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení 933/2021/RK-23
53. Úprava znění směrnice SM/5/RK
Usnesení 934/2021/RK-23
54. Jmenování konkursní komise
Usnesení 935/2021/RK-23
55. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 936/2021/RK-23
56. Personální záležitosti školství - změna zvláštního příplatku
Usnesení 937/2021/RK-23
57. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení 938/2021/RK-23
58. Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a objemu prostředků na platy těchto
zaměstnanců pro rok 2021
Usnesení 939/2021/RK-23
59. Rozhodnutí jediného společníka - Zásady pro zadávání veřejných zakázek společnosti JIKORD s.r.o.
Usnesení 940/2021/RK-23
60. Rozhodnutí jediného společníka - výběrové řízení - Realizace měsíčního rozúčtování tržeb z časových
přestupních papírových jízdních dokladů mezi dopravce zapojené v IDS JK
Usnesení 941/2021/RK-23
61. Koncepce veřejné dopravy 2020 – 2025
Usnesení 942/2021/RK-23
62. Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 – stroje a stavby aktualizace č. 2
Usnesení 943/2021/RK-23
63. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení
Usnesení 944/2021/RK-23
64. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Kvítkovice u Lipí - vyhlášení
Usnesení 945/2021/RK-23
65. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hněvanov - vyhlášení
Usnesení 946/2021/RK-23
66. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - ukončení záměru
Usnesení 947/2021/RK-23
67. Prodej pozemku v k. ú. Vráto - ukončení záměru
Usnesení 948/2021/RK-23
68. Prodej pozemku v k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice - ukončení záměru
Usnesení 949/2021/RK-23
69. Prodej pozemku v k. ú. Kosov u Opalic - ukončení záměru
Usnesení 950/2021/RK-23
70. Prodej pozemků v k. ú. Stříbřec - ukončení záměru
Usnesení 951/2021/RK-23
71. Záměr bezúplatného převodu částí pozemku pozemkové parcely KN č. 539/4 v k. ú. Český Krumlov do
vlastnictví ČR - ÚZSVM
Usnesení 952/2021/RK-23
72. Koupě nemovitostí v k. ú. Lnáře
Usnesení 953/2021/RK-23
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73. Přijetí daru pozemku v k. ú. Suchdol nad Lužnicí od města Suchdol nad Lužnicí pro výstavbu výjezdové
základny ZZS Jihočeského kraje
Usnesení 954/2021/RK-23
74. Přijetí daru pozemku v k. ú. Volary od města Volary pro výstavbu výjezdové základny ZZS Jihočeského
kraje
Usnesení 955/2021/RK-23
75. Darování nepotřebné výpočetní techniky obci Paračov a Základní škole a Mateřské škole Nadějkov
Usnesení 956/2021/RK-23
76. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SV/OHMS/184/21 o zapůjčení movitého majetku pořízeného z projektu ICULT Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích
Usnesení 957/2021/RK-23
77. Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Chvaletín
Usnesení 958/2021/RK-23
78. Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Kváskovice
Usnesení 959/2021/RK-23
79. Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Štěkeň
Usnesení 960/2021/RK-23
80. Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Dražíč
Usnesení 961/2021/RK-23
81. Souhlas se stavebním záměrem „Montážní hala SINOP“
Usnesení 962/2021/RK-23
82. Udělení souhlasu k prodeji elektrokol
Usnesení 963/2021/RK-23
83. Věcné břemeno pro město Vimperk v k. ú. Korkusova Huť - veřejné osvětlení
Usnesení 964/2021/RK-23
84. Věcné břemeno pro EG.D, a.s. v k. ú. Malovičky
Usnesení 965/2021/RK-23
85. Vydání 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Usnesení 966/2021/RK-23
86. Program podpory malých prodejen na venkově „Obchůdek 2021+“
Usnesení 967/2021/RK-23
87. Změna usnesení 744/2021/RK-19 - Dotační program zřizování nových oplocenek
Usnesení 968/2021/RK-23
88. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení 969/2021/RK-23
89. Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2022 v prioritní ose Rozvoj služeb a infrastruktury v sociální
oblasti
Usnesení 970/2021/RK-23
90. Dotační program Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní rok
2021/2022 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení 971/2021/RK-23
91. Dotační program Jihočeského kraje Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů,
1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 972/2021/RK-23
92. Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji
III.“ - zrušení části usnesení č. 559/2020/RK-98
Usnesení 973/2021/RK-23
93. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 974/2021/RK-23
94. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám“
Usnesení 975/2021/RK-23
95. Individuální dotace - Fairytale Production s.r.o.
Usnesení 976/2021/RK-23
96. Zpráva o kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje za I. pololetí 2021
Usnesení 977/2021/RK-23
97. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 9. 9. 2021
Usnesení 978/2021/RK-23
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K bodu: SFDI 2021 - financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, návrh Dodatku č. 157S/2021/1
Usnesení č. 882/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
návrh Dodatku č. 157S/2021/1 ke Smlouvě 157S/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 mezi Jihočeským krajem, Správou a údržbou
Jihočeského kraje a Státním fondem dopravní infrastruktury ve znění důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu
971/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit uzavření Dodatku č. 157S/2021/1 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 ve výši 20 038750,- Kč mezi Jihočeským krajem, Správou
a údržbou Jihočeského kraje a Státním fondem dopravní infrastruktury ve znění důvodové zprávy a příloh
č. 1, 2 a 3 návrhu 971/RK/21;
III. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje ke schválení uzavření Dodatku
č. 157S/2021/1.
T: 09. 09. 2021

K bodu: „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ - okres Český Krumlov - vícepráce - dodatek č. 1
Usnesení č. 883/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
vícepráce na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020“ – okres Český Krumlov uvedené ve
změnovém listu č. 1, včetně návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 4
návrhu č. 1000/RK/21;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 po započtení víceprací ve výši plus 383 631,13 Kč bez DPH pro samostatný úsek silnice
s názvem „Modernizace silnice II/143, Dobročkov – Brloh“ dle důvodové zprávy a příloh č. 1 – 4 návrhu č.
1000/RK/21,
2. uzavření dodatku č. 1 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 45274924, ve znění
přílohy č. 4 k návrhu č. 1000/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: 15. 9. 2021

K bodu: Plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2021
Usnesení č. 884/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o plnění rozpočtu Jihočeského kraje k 30. 6. 2021 dle důvodové zprávy a příloh návrhu
č. 965/RK/21.

K bodu: Krajský investiční fond, 2. kolo v roce 2021 - výběr projektu
Usnesení č. 885/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru individuálních dotací z Krajského investičního fondu, 2. kolo
v roce 2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 982/RK/21;
II. doporučuje
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zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace z Krajského investičního fondu, 2. kolo v roce
2021, na projekt č. 75 - „Nákup objektu zdravotního střediska“ realizovaný městysem Chlum u Třeboně
v celkové výši 3 500 000,00 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 9. 9. 2021

K bodu: Poskytnutí individuální dotace obci Mačkov
Usnesení č. 886/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost obce Mačkov, 388 01 Blatná, IČO 00667684, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského
kraje na projekt Rekonstrukce místní komunikace s vybudováním chodníku dle příloh návrhu č. 984/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace obci Mačkov, 388 01 Blatná, IČO 00667684,
na projekt Rekonstrukce místní komunikace s vybudováním chodníku ve výši 800 000 Kč;
III. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje uvedený návrh k projednání.
T: 9. 9. 2021

K bodu: Rozpočtové změny 19/21
Usnesení č. 887/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
rozpočtová opatření č. 243/R – 259/R;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 240/Z – 242/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 243/R –
259/R,
2. Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit rozpočtová opatření č. 240/Z – 242/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 888/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 9. 8. 2021.

K bodu: Evropský region Dunaj – Vltava (ERDV) – Dohoda o narovnání Smlouvy
Usnesení č. 889/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dohodu o narovnání smlouvy mezi Jihočeským krajem a sdružením Jihočeská
Silva Nortica, dle přílohy č. 1 návrhu č. 951/RK/21;
II. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 9. 9. 2021
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K bodu: Individuální dotace na přeshraniční spolupráci pro FK Dolní Dvořiště
Usnesení č. 890/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost FK Dolní Dvořiště z.s. o poskytnutí individuální dotace na přeshraniční spolupráci dle přílohy č. 1
návrhu č. 967/RK/21;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace na přeshraniční spolupráci ve výši 40.000,- Kč pro FK Dolní Dvořiště, Dolní
Dvořiště 163, 382 72 Dolní Dvořiště, IČO 65025407, na podporu akce „Mezinárodní fotbalový turnaj žáků
MAGIC CUP ŠUMAVA 2021“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění uvedeném
v příloze č. 2 návrhu č. 967/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II.
usnesení.

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 891/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 940/RK/21;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 940/RK/21 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru:
1. ve
výši
«NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,Kč
příjemci:
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu»na zajištění akce: „«účel»“,
2. ve
výši
«NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,Kč
příjemci:
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu», IČO «IČO», na zajištění akce: „«účel»“,
3. ve
výši
«NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,Kč
příjemci:
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu», IČO «IČO», na zajištění akce: „«účel»“,
4. ve
výši
«NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,Kč
příjemci:
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu», IČO «IČO», na zajištění akce: „«účel»“,
5. ve
výši
«NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,Kč
příjemci:
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu», IČO «IČO», na zajištění akce: „«účel»“,
6. ve
výši
«NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,Kč
příjemci:
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu», na zajištění akce: „«účel»“,
7. ve
výši
«NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,Kč
příjemci:
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu», IČO «IČO», na zajištění akce: „«účel»“,
8. ve
výši
«NAVRHOVANÁ_částka_______pouze_číslo_bez»,Kč
příjemci:
«příjemce__adresa_____________dle_výpisu», IČO «IČO», na zajištění akce: „«účel»“;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II.
usnesení.

K bodu: Opakovaná volba přísedících krajského soudu; vzdání se funkce přísedícího
Usnesení č. 892/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. sdělení Krajského soudu v Českých Budějovicích doručené dne 2. 7. 2021, kterým bylo předáno písemné
vzdání se funkce přísedícího od pana Františka Nováka, trvale bytem Dobrá Voda u Českých Budějovic,
2. žádost předsedkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích o znovuzvolení těchto přísedících
krajského soudu do funkce na další volební období: Marie Brůnové, JUDr. Jany Čunátové, JUDr. Anny
Hruškové, Ing. Hany Kozákové a Evy Mariničové a předložení volby těchto přísedících členkou
zastupitelstva kraje zastupitelstvu k projednání dne 9. 9. 2021;
II. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit volbu přísedících a informaci o vzdání se funkce
přísedícího zastupitelstvu kraje k projednání.
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T: 9. 9. 2021
K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Návrh změny stanov obchodní společnosti Nemocnice České
Budějovice, a.s.
Usnesení č. 893/2021/RK-23
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. bere na vědomí
návrh na změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., dle přílohy návrhu
č. 972/RK/21, s účinností od 16. 9. 2021;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s.,
dle přílohy návrhu č. 972/RK/21;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh dle části II. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 09. 09. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Návrh změny stanov obchodní společnosti Nemocnice Český
Krumlov, a.s.
Usnesení č. 894/2021/RK-23
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. bere na vědomí
návrh na změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., dle přílohy návrhu
č. 973/RK/21, s účinností od 16. 9. 2021;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., dle přílohy
návrhu č. 973/RK/21;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh dle části II. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 09. 09. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Návrh změny stanov obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s.
Usnesení č. 895/2021/RK-23
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. bere na vědomí
návrh na změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., dle přílohy návrhu č. 974/RK/21,
s účinností od 16. 9. 2021;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., dle přílohy návrhu
č. 974/RK/21;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh dle části II. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 09. 09. 2021

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

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Návrh změny stanov obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův
Hradec, a.s.
Usnesení č. 896/2021/RK-23
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. bere na vědomí
návrh na změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., dle přílohy návrhu
č. 975/RK/21, s účinností od 16. 9. 2021;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., dle
přílohy návrhu č. 975/RK/21;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh dle části II. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 09. 09. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Návrh změny stanov obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s.
Usnesení č. 897/2021/RK-23
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. bere na vědomí
návrh na změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., dle přílohy návrhu č. 976/RK/21,
s účinností od 16. 9. 2021;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., dle přílohy návrhu
č. 976/RK/21;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh dle části II. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 09. 09. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Návrh změny stanov obchodní společnosti Nemocnice Prachatice,
a.s.
Usnesení č. 898/2021/RK-23
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.
bere na vědomí
návrh na změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., dle přílohy návrhu č. 977/RK/21,
s účinností od 16. 9. 2021;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., dle přílohy
návrhu č. 977/RK/21;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh dle části II. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 09. 09. 2021
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K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Návrh změny stanov obchodní společnosti Nemocnice Strakonice,
a.s.
Usnesení č. 899/2021/RK-23
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.
bere na vědomí
návrh na změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., dle přílohy návrhu č. 978/RK/21,
s účinností od 16. 9. 2021;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., dle přílohy
návrhu č. 978/RK/21;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh dle části II. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 09. 09. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Návrh změny stanov obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.
Usnesení č. 900/2021/RK-23
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.
bere na vědomí
návrh na změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., dle přílohy návrhu č. 979/RK/21,
s účinností od 16. 9. 2021;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu stanov obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., dle přílohy návrhu
č. 979/RK/21;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh dle části II. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 09. 09. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného akcionáře - Návrh změny stanov obchodní společnosti Jihočeské nemocnice,
a.s.
Usnesení č. 901/2021/RK-23
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.
bere na vědomí
návrh na změnu stanov obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., dle přílohy návrhu č. 980/RK/21,
s účinností od 16. 9. 2021;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu stanov obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s., dle přílohy
návrhu č. 980/RK/21;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh dle části II. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 09. 09. 2021
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K bodu: Návrh Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030
Usnesení č. 902/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
návrh Koncepce cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030 ve znění dle příloh návrhu
č. 1033/RK/2021;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstkovi hejtmana, předložit návrh v souladu s částí II. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 09. 09. 2021

K bodu: Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období let
2021 - 2030
Usnesení č. 903/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Jihočeského kraje na období let 2021 –
2030 v upravené podobě;
II. ruší
usnesení č. 611/2021/RK-18 ze dne 3. 6. 2021, kterým rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit
návrh Koncepce EVVO předaný zpracovatelem dne 10. 5. 2021;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Koncepci EVVO Jihočeského kraje na období let 2021 – 2030 v upravené
podobě;
IV. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje Koncepci EVVO Jihočeského
kraje na období let 2021 – 2030 k projednání. T: 9. 9. 2021

K bodu: Soubor nařízení Jihočeského kraje o vyhlášení zvláště chráněných území
Usnesení č. 904/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. vydává
podle § 36 a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, dále podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, a to:
a) nařízení Jihočeského kraje, kterým se zřizuje přírodní památka Blana dle přílohy č. 1 návrhu
č. 945/RK/21,
b) nařízení Jihočeského kraje, kterým se zřizuje přírodní památka Chrastí dle přílohy č. 2 návrhu
č. 945/RK/21,
c) nařízení Jihočeského kraje, kterým se zřizuje přírodní památka Králek dle přílohy č. 3 návrhu
č. 945/RK/21,
d) nařízení Jihočeského kraje, kterým se zřizuje přírodní památka Nahořanské tůně dle přílohy č. 4 návrhu
č. 945/RK/21,
e) nařízení Jihočeského kraje, kterým se zřizuje přírodní památka Nerestský lom dle přílohy č. 5 návrhu
č. 945/RK/21,
f)
nařízení Jihočeského kraje, kterým se zřizuje přírodní památka Pašínovická louka dle přílohy
č. 6 návrhu č. 945/RK/21,
g) nařízení Jihočeského kraje, kterým se zřizuje přírodní památka Rašeliniště Mosty dle přílohy č. 7 návrhu
č. 945/RK/21,
h) nařízení Jihočeského kraje, kterým se zřizuje přírodní památka Stříbrná huť dle přílohy č. 8 návrhu
č. 945/RK/21,
i)
nařízení Jihočeského kraje, kterým se zřizuje přírodní památka Vrbenská tůň dle přílohy č. 9 návrhu
č. 945/RK/21,
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j)

nařízení Jihočeského kraje, kterým se zřizuje přírodní rezervace Blanko dle přílohy č. 10 návrhu
č. 945/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části
I. usnesení.
T: 10/2021

K bodu: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SDL/OZZL/022/21 na akci: Projektová dokumentace na projekt
„Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské
rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“
Usnesení č. 905/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
úpravu termínů plnění na akci: Projektová dokumentace na projekt „Regenerace stanovišť pro předměty
ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“
z důvodů dle důvodové zprávy, včetně dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SDL/OZZL/022/21
dle přílohy č. 1 návrhu 1021/RK/21;
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SDL/OZZL/022/21 na akci: Projektová dokumentace
na projekt „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury
v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“, uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem
VHS Consult + MV projekt – PD Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky, se sídlem Žižkova 121,
378 06 Suchdol nad Lužnicí, IČO 06489249, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu č. 1021/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo SDL/OZZL/022/21 se společností VHS Consult + MV projekt – PD Vrbenské rybníky v lokalitě
Vávrovské rybníky dle bodu II. tohoto usnesení hejtmanovi kraje k podpisu.
Termín: 09/2021

K bodu: Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300
„Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ pro rok 2021 - 4. část
Usnesení č. 906/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádosti o dotace ve výši 3 906 300,00 Kč na kofinancování akcí k zahájení v roce 2021 v rámci dotačního
programu Ministerstva zemědělství České republiky 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dotaci ve výši 909 300,00 Kč na kofinancování akce „Vodovod Květuš a Nová Ves“ pro obec Chyšky,
Chyšky 27, 398 53 Chyšky, IČO 00249718,
2. dotaci ve výši 1 205 300,00 Kč na kofinancování akce „Vyšší Brod – úpravna vody, doplnění membrán“
pro město Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČO 00246191,
3. dotaci ve výši 635 600,00 Kč na kofinancování akce „Kanalizace a vodovod Svatá Trojice (vodovod)“ pro
město Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny, IČO 00245551,
4. dotaci ve výši 1 156 100,00 Kč na kofinancování akce „Kanalizace a vodovod Svatá Trojice (kanalizace)“
pro město Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny, IČO 00245551,
5. vzor Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu
MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje návrh dotací a vzor smlouvy
k projednání.
T: 09. 09. 2021

K bodu: Stanoviska k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb – I. pololetí 2021
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Usnesení č. 907/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
přehled stanovisek k investičním záměrům v oblasti poskytování sociálních služeb, které vydal Krajský úřad
Jihočeského kraje, Odbor sociálních věcí, v I. pololetí 2021.

K bodu: Program návratné finanční výpomoci poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022
Usnesení č. 908/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
s návrhem pravidel „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních
služeb v roce 2022“ dle přílohy 1 návrhu č. 981/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit pravidla „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních
služeb v roce 2022“,
2. vyhlásit „Program pro poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb
v roce 2022“ s termínem zveřejnění programu dne 10. 09. 2021 a s termínem pro podávání žádostí
od 11. 10. 2021 do 31. 10. 2021;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 09. 09. 2021

K bodu: 2. kolo dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2021
Usnesení č. 909/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
se zněním Dodatku č. 1 k Metodice pro poskytování účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům
sociálních služeb v roce 2021, dle přílohy 1 návrhu č. 999/RK/21,
2. s odlišným postupem v rámci 2. kola dotačního řízení Jihočeského kraje při poskytování účelové dotace
dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatelům
sociálních služeb pro rok 2021 mimo směrnici č. SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování
veřejné finanční podpory;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům
sociálních služeb v roce 2021, dle přílohy 1 návrhu č. 999/RK/21,
2. vyhlásit 2. kolo dotačního řízení, které je upraveno Dodatkem č. 1 k Metodice pro poskytování účelové
dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu
Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2021 s termínem vyhlášení 10. 09. 2021
a s termínem pro podávání žádostí od 11. 10. 2021 do 20. 10. 2021,
3. schválit odlišný postup v rámci 2. kola dotačního řízení Jihočeského kraje při poskytování účelové dotace
dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatelům
sociálních služeb pro rok 2021 mimo směrnici č. SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování
veřejné finanční podpory;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu k projednání.
T. 09. 09. 2021

K bodu: Vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, v oblasti
sociálních služeb na období 2022–2024
Usnesení č. 910/2021/RK-23
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Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
se zněním vzorů Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu,
v oblasti sociálních služeb na období 2022–2024 dle přílohy návrhu č. 956/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vzory Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu, v oblasti sociálních služeb na období 2022–2024 dle přílohy návrhu č. 956/RK/21;
III. ukládá
doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D., náměstkyni hejtmana, předložit vzory Pověření Jihočeského kraje
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, v oblasti sociálních služeb na období 2022-2024
zastupitelstvu k projednání.
T: 9. 9. 2021

K bodu: Změna Plánů pořízení investic a oprav na rok 2021 příspěvkových organizací zřízených Jihočeským
krajem v sociální oblasti
Usnesení č. 911/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2021 schváleného usnesením č. 65/2021/RK-8 ze dne
28. 1. 2021 Domova pro seniory Chvalkov, Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny, IČO 00666246, dle přílohy
č. 2 návrhu č. 944/RK/21,
2. změnu Plánu pořízení investic a oprav na rok 2021 schváleného usnesením č. 65/2021/RK-8 ze dne
28. 1. 2021 Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, Libníč 17, 373 71 Libníč, IČO 00666271, dle
přílohy č. 2 návrhu č. 944/RK/21.

K bodu: Změna kapacity u příspěvkové organizace zřízené Jihočeským krajem v sociální oblasti
Usnesení č. 912/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu kapacity Domova pro seniory Bechyně, Na Libuši 999, 391 65 Bechyně, IČO 75011239 u sociální
služby „domov pro seniory“, identifikátor služby 5314375, ze současné kapacity 127 lůžek na 122 lůžek
od 1. 1. 2022.

K bodu: Vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace zřízené Jihočeským krajem v sociální oblasti
Usnesení č. 913/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vzdání se funkce ředitelky příspěvkové organizace Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie,
IČO 00666271, paní Bc. Evy Kysnarové ke dni 31.8.2021, podle § 73 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů a dle důvodové zprávy mat. č. 1029/RK/21;
II. schvaluje
1. pověření paní Jany Zadražilové, ředitelky Domova důchodců Dobrá Voda, vedením organizace Domov
Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie ke dni 1.9.2021, a to do doby nástupu nového ředitele/ředitelky
do funkce,
2. udělení plné moci paní Janě Zadražilové k výkonu činností vyplývající z funkce ředitele příspěvkové
organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální oblasti – Domov Libníč a Centrum sociálních služeb
Empatie, IČO 00666271, se sídlem č. p. 17, 373 71 Libníč, v plném rozsahu v souladu se zřizovací listinou,
příslušnými právními předpisy a vnitřními předpisy organizace,
3. vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova Libníč a Centra sociálních služeb
Empatie, IČO 00666271, se základními kvalifikačními předpoklady pro uchazeče uvedené v důvodové
zprávě mat. č. 1029/RK/21;
III. jmenuje
výběrovou komisi ve složení:
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předsedkyně:
členové:

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana kraje,
Mgr. Pavla Doubková, vedoucí OSOV,
JUDr. Lukáš Glaser, ředitel krajského úřadu,
Ing. Jana Holická, vedoucí odd. kontroly a financování,
paní Jana Zadražilová, ředitelka Domova důchodců Dobrá Voda,
Ing. Vendula Procházková, vedoucí odd. projektů a plánování sociálních služeb;

náhradník:
IV. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím krajského úřadu vypsání výběrového
řízení na funkci ředitele Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie.
T: 31. 10. 2021

K bodu: Smlouva o poskytnutí služby „Skenování zranitelností“
Usnesení č. 914/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace o průběžném skenování zranitelností IT infrastruktury kraje a návrhu Smlouvy o poskytnutí služby
„Skenování zranitelnosti“;
II. schvaluje
Smlouvu o poskytnutí služby „Skenování zranitelnosti“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 969/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

K bodu: Silnice III/15811 v úseku od křiž. se sil. III/15810 – Pohorská Ves, I. etapa – vícepráce a méněpráce
- dodatek č. 1
Usnesení č. 915/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
vícepráce a méněpráce na akci „Sil. III/15811 v úseku od křiž. se sil. III/15810 – Pohorská Ves, I. etapa“
uvedené ve změnovém listu č. 1 včetně návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh
1 – 2 k návrhu 1049/RK/21 ve výši dodatečných prací 1 890 270,00 Kč bez DPH a nerealizovaných
prací 2 206 600,00 Kč bez DPH;
II. schvaluje
1. změnový list č. 1 dle důvodové zprávy a přílohy návrhu 1049/RK/21,
2. uzavření dodatku č. 1 ve výši 13 769 375,02 Kč bez DPH a 16 660 943,77 Kč vč. DPH příslušné smlouvy
uzavřené mezi Jihočeským krajem a firmou Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha,
IČO 26271303 ve znění přílohy č. 2 návrhu č.1049 /RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 1 smlouvy s firmou Skanska
a.s., dle bodu II. tohoto usnesení hejtmanovi kraje k podpisu.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka - Výběr dodavatelů „Zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou na území Jihočeského kraje pro přechodné období od roku 2021 - JŘBU“
Usnesení č. 916/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokoly o jednání komise pro Oblast č. 1, Oblast č. 2, Oblast č. 3, Oblast č. 4, Oblast č. 5, Oblast č. 6,
Oblast č. 7, Oblast č. 8, Oblast č. 9, Oblast č. 10, Podrobné zápisy o posouzení splnění podmínek
v jednotlivých oblastech uvedené v přílohách č. 1 - 20 k návrhu č. 1032/RK/21;
II. schvaluje
1. rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Jihočeského kraje pro přechodné
období od roku 2021 – JŘBU – oblast č. 1“ takto: Zadavatel vybírá k uzavření smlouvy dodavatele: GW BUS
a.s., IČO 04356683, se sídlem: Pekárenská 255/77, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice,

15
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

2. rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Jihočeského kraje pro přechodné
období od roku 2021 – JŘBU – oblast č. 2“ takto: Zadavatel vybírá k uzavření smlouvy dodavatele: ČSAD
STTRANS a.s., IČO 25198688, se sídlem: U Nádraží 984, Strakonice I, 386 01 Strakonice,
3. rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Jihočeského kraje pro přechodné
období od roku 2021 – JŘBU – oblast č. 3“ takto: Zadavatel vybírá k uzavření smlouvy dodavatele: ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a.s., IČO 26060451, se sídlem: Žižkova tř. 1914/1a, České Budějovice 6,
370 01 České Budějovice,
4. rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Jihočeského kraje pro přechodné
období od roku 2021 – JŘBU – oblast č. 4“ takto: Zadavatel vybírá k uzavření smlouvy dodavatele: ČSAD
AUTOBUSY České Budějovice a.s., IČO 26060451, se sídlem: Žižkova tř. 1914/1a, České Budějovice 6,
370 01 České Budějovice,
5. rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Jihočeského kraje pro přechodné
období od roku 2021 – JŘBU – oblast č. 5“ takto: Zadavatel vybírá k uzavření smlouvy dodavatele:
„Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o.“, IČO 25164538, se sídlem: náměstí Svobody 56, 384 22
Vlachovo Březí,
6. rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Jihočeského kraje pro přechodné
období od roku 2021 – JŘBU – oblast č. 6“ takto: Zadavatel vybírá k uzavření smlouvy dodavatele: ČSAD
Jindřichův Hradec s.r.o., IČO 60071109, se sídlem: U Nádraží 694, Jindřichův Hradec II, 377 14 Jindřichův
Hradec,
7. rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Jihočeského kraje pro přechodné
období od roku 2021 – JŘBU – oblast č. 7“ takto: Zadavatel vybírá k uzavření smlouvy dodavatele: Štefl-tour
Dačice s.r.o., IČO 07224605, se sídlem: Hradecká 109, Dačice IV, 380 01 Dačice,
8. rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Jihočeského kraje pro přechodné
období od roku 2021 – JŘBU – oblast č. 8“ takto: Zadavatel vybírá k uzavření smlouvy dodavatele: COMETT
PLUS, spol. s r.o., IČO 60071397, se sídlem: Chýnovská 2115/16, 390 02 Tábor,
9. rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Jihočeského kraje pro přechodné
období od roku 2021 – JŘBU – oblast č. 9“ takto: Zadavatel vybírá k uzavření smlouvy dodavatele: ČSAD
STTRANS a.s., IČO 25198688, se sídlem: U Nádraží 984, Strakonice I, 386 01 Strakonice,
10. rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Jihočeského kraje pro přechodné
období od roku 2021 – JŘBU – oblast č. 10“ takto: Zadavatel vybírá k uzavření smlouvy dodavatele:
COMETT PLUS, spol. s r.o., IČO 60071397, se sídlem: Chýnovská 2115/16, 390 02 Tábor,
11. uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti
Jihočeského kraje včetně Příloh Smlouvy pro Oblast č. 1 s dodavatelem: GW BUS a.s.,
IČO 04356683, se sídlem: Pekárenská 255/77, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice, za
podmínky, že vybraný dodavatel poskytne potřebnou součinnost a uplyne doba zákazu uzavřít smlouvu, ve
znění uvedeném v příloze č. 31 k návrhu č. 1032/RK/21,
12. uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti
Jihočeského kraje včetně Příloh Smlouvy pro Oblast č. 2 s dodavatelem: ČSAD STTRANS a.s., IČO
25198688, se sídlem: U Nádraží 984, Strakonice I, 386 01 Strakonice, za podmínky, že vybraný dodavatel
poskytne potřebnou součinnost a uplyne doba zákazu uzavřít smlouvu, ve znění uvedeném v příloze č. 32 k
návrhu č. 1032/RK/21,
13. uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti
Jihočeského kraje včetně Příloh Smlouvy pro Oblast č. 3 s dodavatelem: ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice a.s., IČO 26060451, se sídlem: Žižkova tř. 1914/1a, České Budějovice 6, 370 01 České
Budějovice, za podmínky, že vybraný dodavatel poskytne potřebnou součinnost a uplyne doba zákazu
uzavřít smlouvu, ve znění uvedeném v příloze č. 33 k návrhu č. 1032/RK/21,
14. uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti
Jihočeského kraje včetně Příloh Smlouvy pro Oblast č. 4 s dodavatelem: ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice a.s., IČO 26060451, se sídlem: Žižkova tř. 1914/1a, České Budějovice 6, 370 01 České
Budějovice, za podmínky, že vybraný dodavatel poskytne potřebnou součinnost a uplyne doba zákazu
uzavřít smlouvu, ve znění uvedeném v příloze č. 34 k návrhu č. 1032/RK/21,
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15. uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti
Jihočeského kraje včetně Příloh Smlouvy pro Oblast č. 5 s dodavatelem: „Dopravní podnik Města Vlachovo
Březí, s.r.o.“, IČO 25164538, se sídlem: náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí, za podmínky, že
vybraný dodavatel poskytne potřebnou součinnost a uplyne doba zákazu uzavřít smlouvu, ve znění
uvedeném v příloze č. 35 k návrhu č. 1032/RK/21,
16. uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti
Jihočeského kraje včetně Příloh Smlouvy pro Oblast č. 6 s dodavatelem: ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.,
IČO 60071109, se sídlem: U Nádraží 694, Jindřichův Hradec II, 377 14 Jindřichův Hradec, za podmínky, že
vybraný dodavatel poskytne potřebnou součinnost a uplyne doba zákazu uzavřít smlouvu, ve znění
uvedeném v příloze č. 36 k návrhu č. 1032/RK/21,
17. uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti
Jihočeského kraje včetně Příloh Smlouvy pro Oblast č. 7 s dodavatelem: Štefl-tour Dačice s.r.o., IČO
07224605, se sídlem: Hradecká 109, Dačice IV, 380 01 Dačice, za podmínky, že vybraný dodavatel
poskytne potřebnou součinnost a uplyne doba zákazu uzavřít smlouvu, ve znění uvedeném v příloze č. 37 k
návrhu č. 1032/RK/21,
18. uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti
Jihočeského kraje včetně Příloh Smlouvy pro Oblast č. 8 s dodavatelem: COMETT PLUS, spol. s r.o., IČO
60071397, se sídlem: Chýnovská 2115/16, 390 02 Tábor, za podmínky, že vybraný dodavatel poskytne
potřebnou součinnost a uplyne doba zákazu uzavřít smlouvu, ve znění uvedeném v příloze č. 38 k návrhu č.
1032/RK/21,
19. uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti
Jihočeského kraje včetně Příloh Smlouvy pro Oblast č. 9 s dodavatelem: ČSAD STTRANS a.s., IČO
25198688, se sídlem: U Nádraží 984, Strakonice I, 386 01 Strakonice, za podmínky, že vybraný dodavatel
poskytne potřebnou součinnost a uplyne doba zákazu uzavřít smlouvu, ve znění uvedeném v příloze č. 39 k
návrhu č. 1032/RK/21,
20. uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti
Jihočeského kraje včetně Příloh Smlouvy pro Oblast č. 10 s dodavatelem: COMETT PLUS, spol. s r.o., IČO
60071397, se sídlem: Chýnovská 2115/16, 390 02 Tábor, za podmínky, že vybraný dodavatel poskytne
potřebnou součinnost a uplyne doba zákazu uzavřít smlouvu, ve znění uvedeném v příloze č. 40 k návrhu č.
1032/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit dokončení zadávacího řízení a předložit k podpisu
hejtmanovi kraje rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky dle
části II. (bod 1 – 10) tohoto návrhu a předložit k podpisu hejtmanovi kraje s uvedenými dopravci Smlouvy o
veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje dle části
II. (bod 11 – 20) tohoto návrhu.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Stavební úpravy skladu hmotných rezerv na letišti České
Budějovice“
Usnesení č. 917/2021/RK-23
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. 1035/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy skladu hmotných rezerv
na letišti České Budějovice“ konané v režimu veřejné zakázky malého rozsahu za podmínek dle § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Stavební úpravy skladu hmotných rezerv na letišti České
Budějovice“:
název společnosti: Retherm s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice
IČO: 26086344
za cenu nejvýše přípustnou 4 838 107,82 Kč bez DPH, 5 854 110,46 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 895/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Stavební úpravy skladu hmotných
rezerv na letišti České Budějovice“,
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2.

zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Pozorovací věž v Ptačí oblasti Českobudějovické
rybníky“
Usnesení č. 918/2021/RK-23
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. 957/RK/21 na plnění veřejné zakázky s názvem „Pozorovací věž v Ptačí oblasti
Českobudějovické rybníky“ 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 „Pozorovací věž v Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky“:
název společnosti: PRECIS BUILDING SE
se sídlem: Haklovy Dvory 2235, 370 05 České Budějovice
IČO: 28147499
za cenu nejvýše přípustnou 2 091 688,75 Kč bez DPH, 2 530 943,39 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 800/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Pozorovací věž v Ptačí oblasti
Českobudějovické rybníky“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Rekonstrukce řídicího systému měření a regulace pro
plynovou kotelnu s výměníkem“
Usnesení č. 919/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 924/RK/21 na
plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce řídicího systému měření a regulace pro plynovou kotelnu s
výměníkem“ 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
zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce řídicího systému měření a regulace pro
plynovou kotelnu s výměníkem“ analogicky s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.,
protože v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů
ekonomických (nabídkové ceny výrazně překročily předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, a tudíž
nabídky nejsou pro zadavatele ekonomicky přijatelné), pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v
zadávacím řízení pokračoval;
III. ukládá
Bc. Evě Kysnarové, ředitelce Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie, IČO 00666262, zajistit
všechny potřebné úkony související se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce řídicího
systému měření a regulace pro plynovou kotelnu s výměníkem“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního
přelivu a hráze rybníka Dobevský (včetně odbahnění)“ (KŠH České Budějovice)
Usnesení č. 920/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
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I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, protokol o posouzení splnění podmínek účasti
v zadávacím řízení a zprávu o hodnocení nabídek uvedené v přílohách č. 1 k návrhu č. 983/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a hráze rybníka
Dobevský (včetně odbahnění)“ konané v režimu otevřeného podlimitního řízení za podmínek dle § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního přelivu a
hráze rybníka Dobevský (včetně odbahnění)“:
název společnosti: HYDRO & KOV s.r.o.
se sídlem: Pražská 1333, 379 01 Třeboň
IČO: 27720161
za cenu nejvýše přípustnou 95 555 555,00 Kč bez DPH, 115 622 221,55 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Bc. Petru Stehlíkovi, řediteli Krajského školního hospodářství České Budějovice, IČO 71294775:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru
včetně dopravy a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“ (Muzeum středního Pootaví
Strakonice)
Usnesení č. 921/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v příloze č. 1 k návrhu č. 1042/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy a instalace
pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“ 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 „Dodávka výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně
dopravy a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“:
název společnosti: AQ audio studio s.r.o.
se sídlem: Severní 452, 784 01 Červenka
IČO: 29388082
za cenu nejvýše přípustnou 5 893 290,00 Kč bez DPH, 7 130 880,90 Kč vč. DPH;
III. ukládá
PhDr. Ivaně Říhové, ředitelce Muzea středního Pootaví Strakonice, IČO 00072150:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele - veřejná zakázka „Úprava křižovatky sil. II/135, III/12841 a III/13521 v obci
Tučapy“
Usnesení č. 922/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání obálek s nabídkami, zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v přílohách č. 1 - 2 k návrhu č. 1041/RK/21 na plnění veřejné
zakázky s názvem „Úprava křižovatky sil. II/135, III/12841 a III/13531 v obci Tučapy“ 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 „Úprava křižovatky sil. II/135, III/12841 a III/13531 v obci
Tučapy““:
název společnosti: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
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IČO: 43005560
za cenu nejvýše přípustnou 8 431 563,71 Kč bez DPH, 10 202 192,09 Kč vč. DPH,
2. v případě neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem možnost vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka zadávacího řízení:
název společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 60838744
za cenu nejvýše přípustnou 12 768 567,02 Kč bez DPH, 15 413 666,09 Kč vč. DPH,
3. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 837/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Úprava křižovatky sil. II/135, III/12841 a
III/13531 v obci Tučapy“,
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Dodávka 5 ks lehkých nákladních automobilů se
sklápěcí korbou“
Usnesení č. 923/2021/RK-23
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. 1026/RK/21, na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka 5 ks
lehkých nákladních automobilů se sklápěcí korbou“ 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 5 ks lehkých nákladních automobilů se sklápěcí
korbou“:
název společnosti:
S A P spol. s r.o.
se sídlem:
Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice
IČO:
47543442
za cenu nejvýše přípustnou 3 585 000,00 Kč bez DPH, 4 337 850,00 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 5 ks lehkých nákladních automobilů se
sklápěcí korbou“.

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Most ev. č. 1399-1 za obcí Třebohostice“
Usnesení č. 924/2021/RK-23
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. 1025/RK/21, na plnění veřejné zakázky s názvem „Most ev. č. 1399-1 za obcí
Třebohostice“ konané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení za podmínek dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
II. schvaluje
výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Most ev. č. 1399-1 za obcí Třebohostice“:
název společnosti:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem:
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO:
48035599
za cenu nejvýše přípustnou 5 088 880,81 Kč bez DPH, 6 157 545,78 Kč vč. DPH;
III. ukládá
Ing. Andree Jankovcové, ředitelce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641:
1. podepsat smlouvu s dodavatelem podle části II. usnesení a
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky „Most ev. č. 1399-1 za obcí Třebohostice“.
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K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Nehodové lokality v okrese České Budějovice“
Usnesení č. 925/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
výpis z evidence nabídek na profilu zadavatele uvedený v příloze č. 1 k návrhu č. 1023/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Nehodové lokality v okrese České Budějovice“ konané v režimu zjednodušeného
podlimitního řízení za podmínek dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů;
II. schvaluje
zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Nehodové lokality v okrese České Budějovice“ na
základě § 127, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., tj. po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení
není žádný účastník zadávacího řízení, proto nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení
pokračoval;
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 „Nehodové lokality v okrese
České Budějovice“.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Nehodové lokality v okrese České Budějovice“
Usnesení č. 926/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
znění poptávky, tzn. výzvy k podání nabídky podle návrhu č. 1024/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Nehodové lokality
v okrese České Budějovice“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele „Nehodové lokality v
okrese České Budějovice“ v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Petr Brom, SÚS JčK, závod ČB, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod ČB, provozní náměstek
3) Bc. Vlastimil Zikmund, SÚS JčK, ředitelství, náměstek TSÚ
Šárka Šulistová Hošková, DiS., SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
4) Ing. Michaela Novotná, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
Martin Šulista, SÚS JčK, ředitelství, investiční technik
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 „Dodávka zametací nástavby na nosič výměnných nástaveb
Volvo 4x4“
Usnesení č. 927/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 832/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
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zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky
na dodávky „Dodávka zametací nástavby na nosič výměnných nástaveb Volvo 4x4“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Dodávka zametací nástavby na nosič výměnných nástaveb Volvo 4x4“
pověřenou posouzením a hodnocením nabídek v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Radka Pavlíková, SÚS JčK, závod TA, ředitelka
Miloš David, SÚS JčK, závod TA, provozní náměstek
3) Lubomír Bajer, SÚS JčK, ředitelství, provozní náměstek
Bc. Tomáš Musil, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. ISS
4) Jiří Novotný, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
Olga Mlsová, SÚS JčK, ředitelství, referent odd. VZ
5) Ing. Veronika Vávrová, SÚS JčK, ředitelství, vedoucí odd. VZ
Ing. Michaela Moučková, 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 nosiče výměnných nástaveb s nástavbou – hákový
nosič kontejnerů“
Usnesení č. 928/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace a ustanovení komise podle
návrhu č. 1022/RK/21 a jeho přílohy č. 1;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky
„Dodávka nosiče výměnných nástaveb s nástavbou – hákový nosič kontejnerů“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, jakožto zadavateli, jmenovat
komisi na výběr dodavatele „Dodávka nosiče výměnných nástaveb s nástavbou – hákový nosič kontejnerů“
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) Petr Brom, SÚS JčK, závod ČB, ředitel
Petr Nachtigal, SÚS JčK, závod ČB, 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 „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Jihočeského
kraje“
Usnesení č. 929/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
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I. bere na vědomí
1. znění zadávací dokumentace, návrhu smlouvy o dílo a ustanovení komise podle návrhu č. 970/RK/21
a jeho příloh č. 1 – 3,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby „Pořízení dat pro
projekt Digitální technická mapa Jihočeského kraje“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele na akci „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Jihočeského kraje“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 970/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, OVZI
3) Ing. Petr Vobejda, OINF
Ing. František Beránek, OINF
4) Mgr. Tomáš Pokorný, OINF
Mgr. Denisa Edelmanová, OINF
5) Ing. Jaroslava Císlerová, OINF
Ing. Lukáš Motejzík, OINF
6) Ing. Romana Vačkářová, OREG
Jakub Hulec, OREG
7) 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.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Metrologická laboratoř“ (VOŠ a SPŠ automobilní České
Budějovice)
Usnesení č. 930/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění základních údajů zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 992/RK/21 a jeho
příloh č. 1 – 3,
2. možnost zapracování případných připomínek poskytovatele dotace k zadávacím podmínkám do zadávací
dokumentace a souvisejících dokumentů;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Metrologická
laboratoř“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole automobilní a technické, České
Budějovice, Skuherského 3, IČO 00582158, jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele
„Metrologická laboratoř“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 992/RK/21 v tomto
složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
2) Bc. Jan Šindelář, ředitel školy
Ing. Marta Hortová, zástupce ředitele
3) Ing. Dana Tvrzická, zástupce ředitele
Ing. Mgr. Petr Hart, zástupce ředitele
4) Bc. Hana Burcevová, DiS, OŠMT KÚ
Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT KÚ
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5) Ing. Klára Tejmlová, OVZI KÚ
Irena Štěpánková, OVZI KÚ,
2. Bc. Janu Šindelářovi, řediteli Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní a technické,
České Budějovice, Skuherského 3, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k
projednání.

K bodu: Zrušení usnesení č. 236/2020/ZK-29 ve věci Smlouva o spolupráci mezi Jihočeským krajem a
městem Strakonice
Usnesení č. 931/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
návrh Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci uzavřené dne 5. 11. 2020 dle přílohy č. 1 návrhu
č. 966/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit návrh Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci uzavřené dne 5. 11. 2020;
III. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 9. 9. 2021

K bodu: Smlouvy o výpůjčce
Usnesení č. 932/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
uzavření smluv o výpůjčce mezi městem Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice I, IČO
00246476, a Střední školou technickou a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, 380 01, IČO 13503308, dle
přílohy č. 1-3 návrhu č. 935/RK/21.

K bodu: Rozpočet školství - třetí úprava rozpisu rozpočtu
Usnesení č. 933/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2021 jednotlivým
školám a školským zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi v rámci výkonu přenesené
působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu
č. 937/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravu rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství
Jihočeského kraje na rok 2021 jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem, svazky obcí
a obcemi Jihočeského kraje, v rámci výkonu přenesené působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy v souladu s § 161c odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění;
III. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení úpravy rozpisu rozpočtu přímých
výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2021 jednotlivým školám a školským zařízením
zřizovaným krajem, svazky obcí a obcemi Jihočeského kraje,
2. Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 9. 9. 2021

K bodu: Úprava znění směrnice SM/5/RK
Usnesení č. 934/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
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směrnici Jihočeského kraje SM/5/RK „Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení
zřizovaných Jihočeským krajem“, změnu č. 13 s účinností od 1. září 2021 dle důvodové zprávy a přílohy
návrhu č. 938/RK/21.

K bodu: Jmenování konkursní komise
Usnesení č. 935/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
jmenuje
předsedu a členy konkursní komise v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb. dle důvodové zprávy návrhu
č. 1030/RK/21 pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Dětského domova, Základní školy a
Školní jídelny, Horní Planá, Sídliště Míru 40, IČO 60084413;
II. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit radě kraje výsledné pořadí uchazečů konkursního řízení.

K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 936/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Střední odbornou školu veterinární,
mechanizační a zahradnickou a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, IČO 60075911, ve výši
360 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1020/RK/21.

K bodu: Personální záležitosti školství - změna zvláštního příplatku
Usnesení č. 937/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
změnu zvláštního příplatku řediteli Základní umělecké školy, Vodňany, nám. 5. května 104,
IČO 70835560, s účinností od 1. 9. 2021 v souladu s čl. 5 směrnice č. SM/5/RK, změna č. 13 „Zásady
hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem“
a § 129 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, dle důvodové zprávy a přílohy návrhu
č. 1040/RK/21.

K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení č. 938/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dva dodatky zřizovací listiny Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, IČO 71294775, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 936/RK/21,
2. změnu sídla u příspěvkové organizace Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické, České
Budějovice, Dukelská 13, IČO 60075970, s adresou: Dukelská 260/13, 371 45 České Budějovice, na adresu:
Dukelská 260/13, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice,
3. dodatek zřizovací listiny Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické, České Budějovice, Dukelská
13, IČO 60075970, kterým se ruší platné znění Článku 2 „Název a sídlo organizace“ a nahrazuje se novým
zněním dle přílohy č. 2 návrhu č. 936/RK/21,
4. dodatek zřizovací listiny Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Písek,
Čelakovského 200, IČO 60869089, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví
zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 3 návrhu č. 936/RK/21,
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5. dodatek zřizovací listiny Střední zemědělské školy, Písek, Čelakovského 200, IČO 60869054, kterým se
mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 4 návrhu č. 936/RK/21,
6. dodatek zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Volyně, Resslova 440, IČO
60650494, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové
organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 5 návrhu č. 936/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 9. 9. 2021

K bodu: Stanovení počtu zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a objemu prostředků na platy těchto
zaměstnanců pro rok 2021
Usnesení č. 939/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
stanoví
1. v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů,
- na období od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021 počet zaměstnanců Jihočeského kraje zařazených do krajského
úřadu na 499 a počet 43 zaměstnanců pro administraci evropských projektů s tím, že
- s účinností od 1. 10. 2021 se počet zaměstnanců Jihočeského kraje zařazených do krajského úřadu sníží
na stav 497 zaměstnanců,
- s účinností od 1. 11. 2021 se počet zaměstnanců Jihočeského kraje zařazených do krajského úřadu sníží
na stav 487 zaměstnanců,
- s účinností od 1. 1. 2022 se počet zaměstnanců Jihočeského kraje zařazených do krajského úřadu sníží na
stav 464 zaměstnanců,
2. objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu pro rok 2021 ve výši
248 950 000,- Kč.

K bodu: Rozhodnutí jediného společníka - Zásady pro zadávání veřejných zakázek společnosti JIKORD
s.r.o.
Usnesení č. 940/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnosti valné hromady společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, v souladu s ustanovením
§ 59 odst. 1, písm. J) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí:
I.
schvaluje
Zásady pro zadávání veřejných zakázek společnosti JIKORD s.r.o. platné a účinné od 1. 9. 2021 (dále
„Zásady“), které jsou uvedeny v příloze návrhu č. 1027/RK/21;
II. ukládá
Ing. Josefu Michálkovi, jednateli společnosti JIKORD s.r.o., zajistit v rámci společnosti uplatňování těchto
Zásad.
T: 1. 9. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného společníka - výběrové řízení - Realizace měsíčního rozúčtování tržeb z
časových přestupních papírových jízdních dokladů mezi dopravce zapojené v IDS JK
Usnesení č. 941/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
vykonávající působnost valné hromady společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, v souladu s ustanovením
§ 59 ods. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto rozhodnutí:
I.
bere na vědomí
Znění návrhu výzvy k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Realizace měsíčního
rozúčtování tržeb z časových přestupních papírových jízdních dokladů mezi dopravce zapojené v IDS JK“,
tak jak je uvedeno v příloze č. 1 návrhu č. 1038/RK/21;
II. schvaluje
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1. Realizaci měsíčního rozúčtování tržeb z časových přestupních papírových jízdních dokladů mezi
dopravce zapojené v IDS JK“,
2. Seznam navržených uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky pro výběrové řízení k veřejné zakázce
malého rozsahu „Realizace měsíčního rozúčtování tržeb z časových přestupních papírových jízdních
dokladů mezi dopravce zapojené v IDS JK“ uvedený v příloze č. 10 návrhu č. 1038/RK/21;
III. jmenuje
Hodnotící komisi pro otvírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek na určení dodavatele pro
veřejnou zakázku uvedenou v bodě I. návrhu č. 1038/RK/21 v tomto složení:
Členové:
1. Ing. Josef Michálek, JIKORD s.r.o.
2. RNDr. Jiří Čekal, Ph.D., JIKORD s.r.o.
3. Ing. Zuzana Jelínková, Ph.D., JIKORD s.r.o.
4. Petr Šedivý, ODSH KÚ
5. Ing. František Beránek, Odbor informatiky KÚ
Náhradníci:
1. Ing. Jiří Pešek, JIKORD s.r.o.
2. Ing. Jiří Kafka, JIKORD s.r.o.
3. Bc. Tomáš Buďa, JIKORD s.r.o.
4. Bc. Ivana Havlíková, ODSH KÚ
5. Mgr. Tomáš Pokorný, Odbor informatiky KÚ
IV. ukládá
Ing. Josefovi Michálkovi, jednateli společnosti JIKORD s.r.o.:
1. zajistit administraci veřejné zakázky malého rozsahu „Realizace měsíčního rozúčtování tržeb z časových
přestupních papírových jízdních dokladů mezi dopravce zapojené v IDS JK“,
2. předložit radě kraje v působnosti jediného společníka společnosti JIKORD s.r.o. doporučení k rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Realizace měsíčního rozúčtování
tržeb z časových přestupních papírových jízdních dokladů mezi dopravce zapojené v IDS JK“.
T: 30. 09. 2021

K bodu: Koncepce veřejné dopravy 2020 – 2025
Usnesení č. 942/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. návrh Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030, uvedený v příloze č. 1 návrhu č.
1037/RK/21,
2. vypořádání připomínek Jihočeského kraje k návrhu Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do
roku 2030, uvedené v příloze č. 3 návrhu č. 1037/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit model zachování stávajícího stavu financování veřejné železniční dopravy s ukončením
financování od státu a současně s úpravou RUD se zvýšením daňové výtěžnosti pro kraje,
2. schválit návrh aktuálních připomínek Jihočeského kraje k návrhu Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s
výhledem do roku 2030, uvedený v příloze č. 4 návrhu č. 1037/RK/21;
III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, předložit návrhy, uvedené v části I. a II. usnesení,
k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 9. 9. 2021

K bodu: Plán reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 – stroje a stavby aktualizace č. 2
Usnesení č. 943/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
návrh „Plánu reprodukce majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 – stroje a stavby –
aktualizace č. 2“ uvedený v příloze č. 1 návrhu č. 1036/RK/21;
II. ukládá
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Ing. Andree Jankovcové, ředitelce Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, realizovat „Plán reprodukce
majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2021 – stroje a stavby – aktualizace č. 2“.

K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení
Usnesení č. 944/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. záměr darování
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1488/8 o výměře 1029 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 4864 pro obec a k. ú. Český Krumlov Městu Český Krumlov, IČO 245836,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Český
Krumlov a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu
jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3700/1 o výměře 45887 m2, ostatní plocha, manipulační plocha,
č. 3700/2 o výměře 1775 m2, ostatní plocha, manipulační plocha a č. 3700/6 o výměře 1170 m2, ostatní
plocha, manipulační plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2041 pro obec a k. ú. Jindřichův
Hradec Městu Jindřichův Hradec, IČO 246875, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Město Jindřichův Hradec a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje
využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl
nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny
zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1363/5 o výměře 1767 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 1363/9 o výměře 1253 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1684
pro obec a k. ú. Nišovice Obci Nišovice, IČO 667757, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Nišovice a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje
využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl
nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny
zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 992/43 o výměře 212 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 992/75 o výměře 52 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 992/77 o výměře 7 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 246 pro obec a k. ú. Srubec Obci Srubec,
IČO 245445, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Obec Srubec a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu
jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
e)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1896/6 o výměře 268 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1896/7
o výměře 85 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 2270/14 o výměře 839 m 2, ostatní plocha, jiná plocha,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 310 pro obec Nové Hrady a k. ú. Byňov Městu Nové Hrady,
IČO 245267, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Město Nové Hrady a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému
účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
f)
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pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1453/8 o výměře 829 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1453/9 o výměře 224 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1453/5 o výměře 239 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 1453/7 o výměře 561 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a dílu „a“ o výměře
1756 m2, oddělených na základě geometrického plánu č. 793 – 78/2020 ze dne 18. 6. 2021 z parcely
pozemkového katastru č. 1453/1, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 645 pro obec Bernartice a k. ú. Bernartice
u Milevska, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1489/3 o výměře 37 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace a č. 1489/4 o výměře 22 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě
geometrického plánu č. 793 – 78/2020 ze dne 18. 6. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 1489/2, ostatní plocha, silnice která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 645 pro obec Bernartice a k. ú. Bernartice
u Milevska a parcely pozemkového katastru č. 266 o výměře 3 m 2, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 645 pro obec
Bernartice a k. ú. Bernartice u Milevska Městysi Bernartice, IČO 249530, kdy náklady na vyhotovení
geometrického plánu uhradil Městys Bernartice v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Městys Bernartice a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
g)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1091/6 o výměře 149 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1091/7 o výměře 43 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1091/8 o výměře 125 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 4032 – 707/2020 ze dne 5. 5. 2021
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1091/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 11081 pro obec a k. ú. Strakonice a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 88/10 o výměře 125 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 88/11 o výměře 784 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
oddělených na základě geometrického plánu č. 1027 – 707/2020 ze dne 27. 4. 2021 z pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 88/4, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 346 pro obec Strakonice
a k. ú. Přední Ptákovice Městu Strakonice, IČO 251810, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů
uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí Město Strakonice, za podmínky, že Město Strakonice zřídí ve prospěch
Jihočeského kraje služebnost spočívající v právu provozování, údržby, oprav a přístupu k propustku
umístněného na částech pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 88/11 a č. 88/12 v k. ú. Přední
Ptákovice dle geometrického lánu č. 1027 – 707/2020 ze dne 27. 4. 2021 a za podmínky že obdarovaná
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
h)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1150/1 o výměře 2726 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 47 pro obec Číměř a k. ú. Nová Ves u Sedla Obci Číměř,
IČO 246450, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Obec Číměře a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu
jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
i)
části stavby silnice III/1491 v délce 328 m v úseku 2334A049 – 2334A128 v provozním staničení od km
7,427 do km 7,755 v k. ú. Nová Ves u Sedla Obci Číměř, IČO 246450, a za podmínky, že obdarovaná strana
se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
2. záměr vzájemného darování
a)
dílu „a“ o výměře 74 m2, dílu „b“ o výměře 49 m2, dílu „c“ o výměře 84 m2, dílu „h“ o výměře 299 m2, dílu „ch“
o výměře 43 m2 a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1452/12 o výměře 81 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 125 – 5/2021 ze dne 22. 2. 2021 z pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 1452/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního
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úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 686
pro obec a k. ú. Hlupín v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 1472 o výměře 7 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 125 – 5/2021 ze dne 22. 2. 2021 ze stavební parcely katastru nemovitostí č. 36, zastavěná plocha
a nádvoří, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Hlupín, pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 1471 o výměře 34 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu
č. 125 – 5/2021 ze dne 22. 2. 2021 ze stavební parcely katastru nemovitostí č. 40, zastavěná plocha
a nádvoří, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Hlupín, díl „d“ o výměře 1 m 2, oddělený
na základě geometrického plánu č. 125 – 5/2021 ze dne 22. 2. 2021 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 22, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Hlupín,
díl „f“ o výměře 152 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 125 – 5/2021 ze dne 22. 2. 2021
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1456/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Hlupín a díl „g“ o výměře 2 m2, oddělený na základě geometrického plánu
č. 125 – 5/2021 ze dne 22. 2. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1456/4, ostatní plocha,
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Hlupín v dosavadním vlastnictví
Obce Hlupín, IČO 477125, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci
své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 781/4 o výměře 142 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 781/5
o výměře 70 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 456 pro obec Nová Ves a k. ú.
Nová Ves u Strakonic a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 754/3 o výměře 2493 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 764/5 o výměře 484 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 764/6
o výměře 130 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 764/7 o výměře 16 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 463 pro obec Nová Ves a k. ú. Víska u Strakonic v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 566/2 o výměře 210 m2, ostatní plocha,
silnice, č. 568/3 o výměře 168 m2, ostatní plocha, silnice, č. 708/24 o výměře 77 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 708/25 o výměře 1 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 708/26 o výměře 5 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 785/7 o výměře 110 m2, ostatní plocha, silnice a č. 785/7 o výměře 36 m 2, ostatní
plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Nová Ves a k. ú. Nová Ves u Strakonic,
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 322/3 o výměře 26 m2, trvalý travní porost a č. 752/7 o výměře
188 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Nová Ves a k. ú.
Víska u Strakonic a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 255/2 o výměře 40 m2, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Nová Ves a k. ú. Lhota pod Kůstrým v dosavadním
vlastnictví Obce Nová Ves, IČO 46687726, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
c)
stavební parcely katastru nemovitostí č. 254 o výměře 6 m2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemkových
parcel katastru nemovitostí č. 1322/8 o výměře 451 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1322/9 o výměře
106 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1362/10 o výměře 63 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 1422/4 o výměře 145 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 159
pro obec a k. ú. Vitějovice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 1324/1 o výměře 289 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001
pro obec a k. ú. Vitějovice v dosavadním vlastnictví Obce Vitějovice, IČO 250813, kdy poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
d)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 865/6 o výměře 203 m2, trvalý travní porost, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
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na listu vlastnictví č. 960 pro obec a k. ú. Nová Včelnice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1438/3 o výměře 2164 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1491/1
o výměře 7796 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1491/3 o výměře 115 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Nová Včelnice v dosavadním vlastnictví Města Nová
Včelnice, IČO 247146, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí obě smluvní strany solidárně,
e)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 890/7 o výměře 702 m 2, ostatní plocha, neplodná půda, č. 893/4
o výměře 773 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3678/2 o výměře 1112 m2, ostatní plocha, neplodná
půda a č. 3794 o výměře 1749 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 63
pro obec a k. ú. Člunek v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 23/83 o výměře 933 m2, ostatní plocha, silnice, č. 23/85 o výměře 19 m2, ostatní plocha,
silnice a č. 403/9 o výměře 133 m2, ostatní plocha, neplodná půda, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec a k. ú. Člunek v dosavadním vlastnictví Obce Člunek, IČO 246468, kdy poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
f)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1652/2 o výměře 2703 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1652/3 o výměře 113 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1652/4 o výměře 545 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a č. 1652/5 o výměře 1245 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 224 pro obec Oldřichov a k. ú. Oldřichov u Mladé Vožice v dosavadním vlastnictví Jihočeského
kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1593/5 o výměře 923 m2, ostatní plocha, silnice, která
je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Oldřichov a k. ú. Oldřichov u Mladé Vožice v dosavadním vlastnictví
Obce Oldřichov, IČO 252620, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
g)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 339/15 o výměře 243 m 2, ostatní plocha, manipulační plocha,
č. 1517/13 o výměře 456 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1517/14 o výměře 177 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 1517/15 o výměře 292 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1549/28 o výměře
1632 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1549/32 o výměře 1905 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 1549/33 o výměře 4 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1549/35 o výměře 42 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1549/37 o výměře 315 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1660/9 o výměře 389 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1660/11 o výměře 61 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 1660/12 o výměře 90 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1661/4 o výměře 50 m 2,
ostatní plocha, silnice, č. 1661/7 o výměře 97 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1661/12 o výměře
202 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1661/22 o výměře 86 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1661/24 o výměře 16 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1661/25 o výměře 626 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 188 pro obec a k. ú. Prachatice a pozemkových
parcel katastru nemovitostí č. 995/29 o výměře 21 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 995/49 o výměře
111 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 995/58 o výměře 15 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 188 pro obec Prachatice a k. ú. Libínské Sedlo v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1118/38 o výměře 1129 m 2, ostatní plocha,
silnice, č. 1511/52 o výměře 250 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1511/54 o výměře 500 m2, ostatní plocha,
silnice, č. 1511/56 o výměře 166 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1511/59 o výměře 639 m2, ostatní plocha,
silnice, č. 1513/1 o výměře 860 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1549/13 o výměře 25 m2, ostatní plocha,
silnice, č. 1549/31 o výměře 2 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1549/38 o výměře 5 m2, ostatní plocha, silnice,
č. 1579/6 o výměře 124 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1579/7 o výměře 265 m2, ostatní plocha, silnice,
č. 1579/8 o výměře 1014 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1579/9 o výměře 57 m2, ostatní plocha, silnice,
č. 1590/3 o výměře 651 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1591/4 o výměře 1833 m2, ostatní plocha, silnice,
č. 1591/5 o výměře 4 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1592/66 o výměře 1404 m 2, ostatní plocha,
silnice, č. 1646/7 o výměře 2301 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1661/2 o výměře 27021 m2, ostatní plocha,
silnice, č. 1661/8 o výměře 364 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1661/18 o výměře 147 m 2, ostatní plocha,
silnice, č. 1662/16 o výměře 61 m2, ostatní plocha, dráha, č. 542/11 o výměře 1781 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a č. 360/4 o výměře 86 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního
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úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec a k. ú. Prachatice v dosavadním vlastnictví Města Prachatice, IČO 250627, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
h)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 823/40 o výměře 109 m2, ostatní plocha, silnice, č. 823/44
o výměře 28 m2, ostatní plocha, silnice, č. 823/45 o výměře 157 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 823/47
o výměře 31 m2, ostatní plocha, silnice, č. 823/48 o výměře 144 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 823/49 o výměře 44 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 823/50 o výměře 59 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a č. 823/51 o výměře 462 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 157 pro obec a k. ú. Hosín a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 253/7
o výměře 95 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 3075/4 o výměře 1084 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 3075/7
o výměře 38 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3075/8 o výměře 30 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 3075/36 o výměře 598 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3107/22 o výměře 22 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 3127/8 o výměře 87 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 157 pro obec Hosín a k. ú. Dobřejovice u Hosína v dosavadním vlastnictví Jihočeského
kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 200/5 o výměře 22 m2, ostatní plocha, silnice a č. 823/42
o výměře 78 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Hosín
v dosavadním vlastnictví Obce Hosín, IČO 244937, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
i)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1068/3 o výměře 10 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 297 – 42/2020 ze dne 26. 1. 2021 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1068/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 315 pro obec a k. ú. Kraselov,
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1076/5 o výměře 16 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1076/6
o výměře 86 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1076/7 o výměře 902 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1076/8
o výměře 408 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 297 – 42/2020
ze dne 26. 1. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1076/1, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 315 pro obec a k. ú. Kraselov, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1084/10
o výměře 90 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 297 – 42/2020 ze dne
26. 1. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1084/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 315 pro obec a k. ú. Kraselov, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1256/9 o výměře
209 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1256/10 o výměře 387 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1256/11 o výměře
392 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1256/12 o výměře 66 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1256/13 o výměře
244 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1256/14 o výměře 158 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1256/15 o výměře
160 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1256/16 o výměře 175 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1256/17 o výměře
392 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 297 – 42/2020 ze dne
26. 1. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1256/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 315 pro obec a k. ú. Kraselov v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou
parcelu katastru nemovitostí č. 57/15 o výměře 11 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě
geometrického plánu č. 297 – 42/2020 ze dne 26. 1. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 57/8,
ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Kraselov, pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1058/10 o výměře 5 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1058/11 o výměře
12 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického plánu č. 297 – 42/2020
ze dne 26. 1. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1058/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Kraselov, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 1058/12 o výměře 68 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu
č. 297 – 42/2020 ze dne 26. 1. 2021 z pozemkové parcely pozemkového katastru č. 1058/2, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Kraselov, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí
č. 1058/13 o výměře 16 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu
č. 297 –42/2020 ze dne 26. 1. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1058/5, ostatní plocha,
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ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Kraselov, pozemkovou parcelu
katastru nemovitostí č. 1085/6 o výměře 10 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě
geometrického plánu č. 297 – 42/2020 ze dne 26. 1. 2021 z pozemkové parcely pozemkového katastru
č. 1085, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Kraselov a pozemkovou parcelu katastru
nemovitostí č. 1256/18 o výměře 17 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu
č. 297 – 42/2020 ze dne 26. 1. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1256/3, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Kraselov v dosavadním vlastnictví Obce
Kraselov, IČO 251364, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své
investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
obě smluvní strany solidárně,
j)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 621/52 o výměře 578 m2, trvalý travní porost, č. 634/6 o výměře
846 m2, orná půda, č. 963/4 o výměře 174 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 963/5 o výměře
129 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 969/2 o výměře 12 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 974/56 o výměře 1523 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 974/57 o výměře 754 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 976/6 o výměře 83 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 976/8 o výměře 44 m2, ostatní
plocha, jiná plocha, č. 983/9 o výměře 127 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 984/26 o výměře
2620 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 984/27 o výměře 1508 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 711 pro obec Tučapy a k. ú. Tučapy u Soběslavi a pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 663/1 o výměře 815 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 211 pro obec Tučapy a k. ú. Brandlín u Tučap v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 976/3 o výměře 115 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1001/2
o výměře 80 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Tučapy a k. ú.
Tučapy u Soběslavi v dosavadním vlastnictví Obce Tučapy, IČO 253049, kdy poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
k)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 718/8 o výměře 118 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 718/9 o výměře 124 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 718/10 o výměře 19 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 718/11 o výměře 61 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 718/12 o výměře
1116 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 718/13 o výměře 422 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 743/14 o výměře 8 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 743/15 o výměře 405 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 743/16 o výměře 197 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 743/17 o výměře 146 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 120
pro obec a k. ú. Dubné, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 86/22 o výměře 26 m2, orná půda,
č. 290/10 o výměře 656 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 290/11 o výměře 444 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 120 pro obec Dubné a k. ú. Třebín, dílu „a“
o výměře 126 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 337 – 107/2020 ze dne 8. 11. 2020
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 280/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 120 pro obec Dubné a k. ú. Třebín, dílu „c“ o výměře 239 m2, odděleného na základě geometrického plánu
č. 337 – 107/2020 ze dne 8. 11. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 290/6, ostatní plocha,
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 120 pro obec Dubné a k. ú. Třebín, pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 880/19 o výměře 11 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 884/19 o výměře 86 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 884/20 o výměře 221 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1278
o výměře 1545 m2, ostatní plocha, ostatní jiná plocha, č. 1328 o výměře 642 m 2, ostatní plocha, jiná plocha,
č. 1354/2 o výměře 885 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 120
pro obec Dubné a k. ú. Křenovice u Dubného a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 878/4 o výměře
2299 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 878/5 o výměře 88 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 120 pro obec Dubné a k. ú. Jaronice v dosavadním vlastnictví
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Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 742/13 o výměře 42 m 2, ostatní plocha,
silnice, č. 742/14 o výměře 43 m2, ostatní plocha, silnice, č. 743/13 o výměře 100 m 2, ostatní plocha, silnice,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Dubné, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 281/3 o výměře 87 m2, ostatní plocha, silnice, č. 289/12 o výměře 1448 m2, ostatní plocha,
silnice, č. 290/1 o výměře 1744 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec Dubné a k. ú. Třebín a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 878/2 o výměře 3544 m 2,
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Dubné a k. ú. Jaronice
v dosavadním vlastnictví Obce Dubné, IČO 244856, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu
uhradila Obec Dubné v rámci své investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
3. přijetí daru
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 444/17 o výměře 1735 m 2, lesní pozemek, oddělené na základě
geometrického plánu č. 225 – 83/2021 ze dne 8. 7. 2021 z pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 4444/5, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Svatá Maří a k. ú. Trhonín od Obce
Svatá Maří, IČO 250716, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své
investiční akce a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Jihočeský kraj,
4. bezúplatný převod
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 501/2 o výměře 46 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Volenice, ideální 2/12 pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2213/28 o výměře 8 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1173
pro obec České Budějovice a k. ú. České Budějovice 2, ideálních 6/129 pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 3080/64 o výměře 560 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 573
pro obec Hosín a k. ú. Dobřejovice u Hosína z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČO 69797111, do vlastnictví Jihočeského
kraje,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1116/15 o výměře 101 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1116/16
o výměře 35 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec a k. ú.
Strakonice z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a,
Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, do vlastnictví Jihočeského kraje,
c)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2055/2 o výměře 36 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 16 pro obec Dešná a k. ú. Rancířov, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2319/2
o výměře 31 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 14 pro obec Cizkrajov
a k. ú. Mutná z vlastnictví ČR – Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové 5008 Hradec Králové, IČO 42196451, do vlastnictví Jihočeského kraje,
5. předání k hospodaření
předmětu daru a bezúplatného převodu uvedeného v části I. 3. a 4. usnesení k vlastnímu hospodářskému
využití ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení
§ 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická
2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o.,
se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis
majetku“, která se tak doplní o nemovitosti uvedené v části I. 3. a 4. usnesení jako předmět daru
a bezúplatného převodu;
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II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Záměr prodeje pozemku v k. ú. Kvítkovice u Lipí - vyhlášení
Usnesení č. 945/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 961/6 o výměře
115 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 145 pro obec Kvítkovice a k. ú.
Kvítkovice u Lipí nejméně za cenu obvyklou v daném místě a čase – tj. 11 800,- Kč a náklady spojené
s prodejem nemovitosti;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hněvanov - vyhlášení
Usnesení č. 946/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3585/13 o výměře
459 m2, ostatní plocha, zeleň, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 71 pro obec Rožmitál na Šumavě
a k. ú. Hněvanov nejméně za cenu obvyklou v daném místě a čase – tj. 120 000,- Kč a náklady spojené
s prodejem nemovitosti;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - ukončení záměru
Usnesení č. 947/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1, darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1939/10 o výměře 275 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1950/3
o výměře 65 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3560 pro obec a k. ú. Blatná
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 831/3 o výměře 9 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 831/15 o výměře
46 m2, ostatní plocha, silnice a č. 831/16 o výměře 107 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 222 pro obec Suchdol nad Lužnicí a k. ú. Tušť Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR a za podmínky, že obdarovaná strana
se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný
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převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 %
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2312/6 o výměře 128 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2312/61
o výměře 41 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2312/62 o výměře 148 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 418 pro obec Třebonín a k. ú. Dolní Třebonín, pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 1057/20 o výměře 1039 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1057/21 o výměře 197 m2, ostatní
plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český
Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 61 pro obec Dolní Třebonín a k. ú. Prostřední Svince
a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 925/2 o výměře 7 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 466 pro obec Zlata Koruna a k. ú. Rájov v rámci plánované stavby „I/39 Třebonín
(MÚK D3) – Rájov“, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
IČO 65993390, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Ředitelství silnic a dálnic ČR a za podmínky, že v souladu s ust. § 3a zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon,
v platném znění, má darující právo na vrácení převedených vlastnických práv, pokud nebude zahájeno
uskutečňování účelu převodu do 5 let od uzavření smlouvy,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 528/4 o výměře 266 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 545/2 o výměře 405 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 13
pro obec Omlenice a k. ú. Stradov u Kaplice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2165/7 o výměře
1078 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 57 pro obec Bujanov a k. ú. Suchdol
u Bujanova, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2050/3 o výměře 514 m 2, ostatní plocha, silnice,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 368 pro obec a k. ú. Kaplice a pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 2050/4 o výměře 209 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 2557 –
9/2019 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2050/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 368 pro obec a k. ú. Kaplice v rámci plánované stavby „Dálnice D3 0312/I Kaplice
nádraží – Nažidla“ Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
IČO 65993390, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Ředitelství silnic a dálnic ČR a za podmínky, že v souladu s ust. § 3a zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon,
v platném znění, má darující právo na vrácení převedených vlastnických práv, pokud nebude zahájeno
uskutečňování účelu převodu do 5 let od uzavření smlouvy,
e)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1654/4 o výměře 1223 m2, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 227 pro obec Pištín a k. ú. Češnovice, pozemkových parcel katastru
nemovitostí č. 1236/51 o výměře 50 m2, orná půda, č. 1236/83 o výměře 7 m2, orná půda, č. 1378/22
o výměře 848 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1394/17 o výměře 23 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1394/18
o výměře 48 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1394/19 o výměře 48 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1394/16
o výměře 454 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 177 pro obec Čejkovice
a k. ú. Čejkovice u Hluboké nad Vltavou, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 483/4 o výměře 34 m 2,
ostatní plocha, silnice, č. 483/5 o výměře 413 m2, ostatní plocha, silnice, č. 483/7 o výměře 467 m 2, ostatní
plocha, silnice, č. 483/8 o výměře 38 m2, ostatní plocha, silnice č. 483/9 o výměře 27 m2, ostatní plocha,
silnice, č. 484/45 o výměře 46 m2, ostatní plocha, silnice, č. 484/47 o výměře 35 m2, ostatní plocha,
silnice, č. 484/50 o výměře 1 m2, ostatní plocha, silnice, č. 484/49 o výměře 8 m2, ostatní plocha, silnice
a č. 484/48 o výměře 7 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 95 pro obec a k. ú.
Dasný v rámci plánované stavby „I/20 Pištín – České Vrbné“ Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR a za podmínky, že v souladu s ust. § 3a
zákona č. 416/2009 Sb., liniový zákon, v platném znění, má darující právo na vrácení převedených
vlastnických práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu do 5 let od uzavření smlouvy,
f)

36
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 696/5 o výměře 102 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 216 pro obec a k. ú. Dívčice Obci Dívčice, IČO 244775, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Dívčice a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
g)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1034/4 o výměře 3321 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 269 pro obec Vesce a k. ú. Čeraz Obci Vesce, IČO 667234, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Vesce a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
h)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2780/3 o výměře 880 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 396 pro obec České Budějovice a k. ú. Kaliště u Českých
Budějovic Statutárnímu městu České Budějovice, IČO 244732, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město České Budějovice a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
i)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1019/14 o výměře 230 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 111 pro obec a k. ú. Dvory nad Lužnicí Obci Dvory nad Lužnicí,
IČO 477001, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
Obec Dvory nad Lužnicí a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému
účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech
měsíců ode dne převodu,
j)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 572/2 o výměře 22 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 126 pro obec Záblatí a k. ú. Záblatí u Prachatic Obci Záblatí, IČO 250848, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Záblatí a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
k)
stavby silnice III/1609 v délce 162 m v provozním staničení od 0,845 km do 1,007 km v k. ú. Svéraz Obci
Bohdalovice, IČO 475785, za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru
k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne
účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci
ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
l)
stavby silnice III/1639 v délce 1,657 km (Kyselovské rozcestí – smě na Horní Pestřice) v provozním
staničení od 0,000 km do 1,657 km včetně pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 794/1 o výměře
8550 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 17 pro obec Černá
v Pošumaví a k. ú. Kyselov ČR – Lesům České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hadec
Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí Lesy České republiky, s. p., za podmínky, že před převodem stavby
silnice III/1639 dojde ze strany Jihočeského kraje na jeho náklady k její opravě a uvedení do dobrého
stavebně technického stavu,
m)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3058/16 o výměře 243 m2, lesní pozemek, č. 3058/18 o výměře
420 m2, lesní pozemek a č. 3058/20 o výměře 137 m 2, lesní pozemek, které jsou zapsány u Katastrálního
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úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 389 pro obec Hluboká nad Vltavou a k. ú. Poněšice ČR – Lesům České republiky, s. p., se sídlem
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, kdy poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Lesy České republiky, s. p.,
n)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 831/7 o výměře 14 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 831/8
o výměře 295 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 222 pro obec Suchdol
nad Lužnicí a k. ú. Tušť Městu Suchdol nad Lužnicí, IČO 247561, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Suchdol nad Lužnicí a za podmínky,
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě,
že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě,
je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu,
2. vzájemné darování
a)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 272/49 o výměře 202 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 41 pro obec a k. ú. Lenora v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 396/5 o výměře 469 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 396/8
o výměře 51 m2, ostatní plocha ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú.
Lenora v dosavadním vlastnictví Obce Lenora, IČO 250538, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 782/5 o výměře 10 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 782/6 o výměře 13 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 782/7 o výměře 208 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 782/8 o výměře 15 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 782/9 o výměře 46 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 782/10 o výměře 10 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 782/11 o výměře 10 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 72 pro obec
a k. ú. Krašlovice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 831 o výměře 4 m2, ostatní plocha, silnice, č. 772/9 o výměře 11 m2, ostatní plocha, silnice, č. 772/6
o výměře 237 m2, ostatní plocha, silnice, č. 772/7 o výměře 3 m2, ostatní plocha, silnice a č. 772/8 o výměře
29 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Krašlovice v dosavadním
vlastnictví Obce Krašlovice, IČO 667595, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1345/5 o výměře 20 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1345/6
o výměře 682 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1345/7 o výměře 499 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace a č. 1345/8 o výměře 122 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 4864 pro obec a k. ú. Český Krumlov v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1103/22 o výměře 4 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 1139/3 o výměře 278 m2, ostatní plocha, silnice které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
a k. ú. Český Krumlov v dosavadním vlastnictví Města Český Krumlov, IČO 245836, kdy poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1371/3 o výměře 1661 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1371/15
o výměře 48 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1371/16 o výměře 55 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 1371/17 o výměře 189 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1371/18 o výměře 446 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1371/19 o výměře 41 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1371/20 o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1371/21 o výměře 89 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 1371/22 o výměře 333 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1372/1 o výměře
220 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1382/4 o výměře 136 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1382/5 o výměře 8 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1391/10 o výměře 33 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 1391/12 o výměře 337 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1391/13 o výměře
249 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1392/8 o výměře 33 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru
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nemovitostí na listu vlastnictví č. 944 pro obec a k. ú. Čestice, stavební parcely katastru nemovitostí č. 41
o výměře 8 m2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 788 o výměře
61 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 849 pro obec Čestice a k. ú. Krušlov,
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 463/4 o výměře 68 m2, orná půda a č. 475/1 o výměře 10 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 46 pro obec Čestice a k. ú. Nahořany
u Čkyně, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 27/3 o výměře 35 m2, zahrada, č. 749/4 o výměře
256 m2, orná půda a č. 907/2 o výměře 1004 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 46 pro obec Čestice a k. ú. Nuzín, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 149 o výměře
52 m2, orná půda, č. 462/1 o výměře 1825 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 463/3 o výměře
470 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 870 pro obec Čestice a k. ú.
Radešov u Čestic a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 15 o výměře 60 m 2, ostatní plocha, neplodná
půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 46 pro obec Čestice a k. ú. Střídka v dosavadním vlastnictví Jihočeského
kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 8/4 o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice, č. 43/11
o výměře 7 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1264/64 o výměře 137 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1366/13
o výměře 2905 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1366/16 o výměře 81 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Čestice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 919/4 o výměře
73 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 923/2 o výměře 333 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou
zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 1 pro obec Čestice a k. ú. Nuzín, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 774/2
o výměře 183 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Čestice a k. ú.
Krušlov a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1084/2 o výměře 427 m 2, ostatní plocha, silnice,
č. 1084/8 o výměře 37 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1084/10 o výměře 31 m2, ostatní plocha, silnice,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Čestice a k. ú. Nahořany u Čkyně v dosavadním vlastnictví
Městyse Čestice, IČO 251089, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
e)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3044/16 o výměře 49 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 3044/18 o výměře 4 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3053/6 o výměře 58 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 3053/7 o výměře 12 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3053/8 o výměře 3 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3053/9 o výměře 1 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3053/10
o výměře 24 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3053/11 o výměře 8 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 3062/6 o výměře 44 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 3062/7 o výměře 15 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 141 pro obec a k. ú. Staré Hobzí
a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 583/14 o výměře 281 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 583/15 o výměře 198 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 161
pro obec Staré Hobzí a k. ú. Nové Dvory v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 106/1 o výměře 2253 m2, ostatní plocha, silnice, č. 106/2 o výměře 367 m2, ostatní
plocha, silnice, č. 108/4 o výměře 57 m2, ostatní plocha, silnice a č. 114/1 o výměře 342 m2, ostatní plocha,
silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Staré Hobzí a k. ú. Nové Hobzí
v dosavadním vlastnictví Obce Staré Hobzí, IČO 247481, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
f)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 134/5 o výměře 174 m2, orná půda, č. 1284/4 o výměře 775 m2,
trvalý travní porost, č. 1376/8 o výměře 10 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1382/19 o výměře 1 m 2,
zahrada, č. 1382/20 o výměře 29 m2, zahrada, č. 1382/32 o výměře 22 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1382/37
o výměře 19 m2, trvalý travní porost, č. 1382/42 o výměře 8 m2, trvalý travní porost, č. 1382/44 o výměře
12 m2, trvalý travní porost, č. 1382/74 o výměře 106 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1382/75
o výměře 11 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1382/76 o výměře 5 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace a č. 3247 o výměře 80 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
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pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 105
pro obec Jílovice a k. ú. Šalmanovice, stavební parcely č. 85 o výměře 365 m 2, zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1759/15 o výměře 118 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 1860/2 o výměře 31 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1863/24 o výměře 371 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1863/25 o výměře 100 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1863/27 o výměře 25 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1863/28 o výměře 917 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 124 pro obec Jílovice a k. ú.
Jílovice u Trhových Svinů, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 117/8 o výměře 40 m 2, trvalý travní
porost, č. 330/6 o výměře 904 m2, ostatní plocha, neplodná půda, č. 486/34 o výměře 225 m2, orná půda,
č. 561/24 o výměře 323 m2, orná půda, č. 1185/75 o výměře 1773 m2, trvalý travní porost, č. 1655/50
o výměře 281 m2, trvalý travní porost, č. 1900/29 o výměře 81 m2, ostatní plocha, neplodná půda
a č. 1916/60 o výměře 77 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 118
pro obec Jílovice a k. ú. Lipnice u Kojákovic, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1866/3 o výměře
5 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1867/5 o výměře 2 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 1867/7 o výměře 6 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 118
pro obec Jílovice a k. ú. Kojákovice a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 977/16 o výměře 293 m 2,
ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 118 pro obec Jílovice a k. ú.
Kramolín u Kojákovic v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 35/3 o výměře 32 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1759/3 o výměře 105 m2, ostatní plocha,
silnice, č. 1759/13 o výměře 1731 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1863/7 o výměře 14 m 2, ostatní plocha,
silnice, č. 1863/11 o výměře 725 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1863/21 o výměře 68 m2, ostatní plocha,
silnice a č. 1864/3 o výměře 418 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1
pro obec Jílovice a k. ú. Jílovice u Trhových Svinů, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 295/14
o výměře 3090 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1382/7 o výměře 159 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1382/67
o výměře 176 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1387/15 o výměře 40 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Jílovice a k. ú. Šalmanovice a pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 1797/4 o výměře 188 m2, ostatní plocha, neplodná půda, č. 1866/4 o výměře 1 m2,
ostatní plocha, silnice a č. 1867/6 o výměře 1 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 1 pro obec Jílovice a k. ú. Kojákovice v dosavadním vlastnictví Obce Jílovice, IČO 245038, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
g)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1994/17 o výměře 138 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1994/18 o výměře 50 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1994/19 o výměře 23 m 2, ostatní plocha,
jiná plocha, č. 1994/20 o výměře 21 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1994/21 o výměře 18 m2, ostatní
plocha, jiná plocha, č. 1994/22 o výměře 70 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1994/23 o výměře 61 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2008/33 o výměře 177 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 2008/34 o výměře 104 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 2008/35 o výměře
30 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 2008/36 o výměře 21 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1984/92 o výměře
248 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1984/93 o výměře 68 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 1984/94 o výměře 33 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2022/20 o výměře 656 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 2022/21 o výměře 459 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2022/22 o výměře
5 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2022/23 o výměře 130 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
č. 2022/24 o výměře 205 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2047/64 o výměře 462 m2, ostatní
plocha, jiná plocha, č. 2047/65 o výměře 28 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 2047/66 o výměře
220 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3560 pro obec a k. ú. Blatná
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 403/51 o výměře
13 m2, ostatní plocha, silnice a č. 2008/37 o výměře 96 m 2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Blatná v dosavadním vlastnictví Města Blatná, IČO 250996, kdy poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
h)
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pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2431/2 o výměře 381 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 19 pro obec Bohdalovice a k. ú. Svéraz v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1727/19 o výměře 455 m 2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a č. 1734/2 o výměře 471 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 10001 pro obec Bohdalovice a k. ú. Svéraz v dosavadním vlastnictví Obce Bohdalovice, IČO 475785,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
i)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1221/6 o výměře 173 m 2, ostatní plocha, jiná plocha
a č. 1221/11 o výměře 149 m2, trvalý travní porost, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 176 pro obec a k. ú. Přeštěnice
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1221/3 o výměře
19297 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1221/20 o výměře 50 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Přeštěnice v dosavadním vlastnictví Obce Přeštěnice, IČO 250040,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
3. předání k hospodaření
předmětu vzájemného darování uvedeného v části I. 2. usnesení k vlastnímu hospodářskému využití
ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst.
2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě
a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370
10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde ke změně přílohy č. 2
zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých
Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, která se tak
doplní o nemovitosti uvedené v části I. 2. usnesení jako předmět vzájemného darování,
4. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1. a 2. usnesení jako předmět darování
a vzájemného darování v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí
osobou ve smyslu této části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy
a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, z níž budou ke stejnému dni vyňaty nemovitosti
uvedené v části I. 1. a 2. usnesení jako předmět darování a vzájemného darování v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Prodej pozemku v k. ú. Vráto - ukončení záměru
Usnesení č. 948/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodej
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 484/2 o výměře 38 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která
je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 129 pro obec a k. ú. Vráto, za kupní cenu 5 320,- Kč a náklady spojené
s prodejem nemovitosti ******,
2. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1. usnesení jako předmět prodeje
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této
části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané

41
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

„Soupis majetku“, z níž bude ke stejnému dni vyňata nemovitost uvedená v části I. 1. usnesení jako předmět
prodeje v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Prodej pozemku v k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice - ukončení záměru
Usnesení č. 949/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodej
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 460/9 o výměře 28 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 162 pro obec Horní Stropnice a k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice
za kupní cenu 14 210,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti ******,
2. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1. usnesení jako předmět prodeje
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této
části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané
„Soupis majetku“, z níž bude ke stejnému dni vyňata nemovitost uvedená v části I. 1. usnesení jako předmět
prodeje v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Prodej pozemku v k. ú. Kosov u Opalic - ukončení záměru
Usnesení č. 950/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodej
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 579/21 o výměře 254 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 48 pro obec Kamenný Újezd a k. ú. Kosov u Opalic, za kupní cenu
43 090,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti ******,
2. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1. usnesení jako předmět prodeje
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této
části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané
„Soupis majetku“, z níž bude ke stejnému dni vyňata nemovitost uvedená v části I. 1. usnesení jako předmět
prodeje v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Prodej pozemků v k. ú. Stříbřec - ukončení záměru
Usnesení č. 951/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
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zastupitelstvu kraje schválit
1. prodej
stavební parcely katastru nemovitostí č. 258 o výměře 12 m2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 967/12 o výměře 4 m2, trvalý travní porost, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 211 pro obec a k. ú. Stříbřec za kupní cenu 2 800,- Kč a náklady spojené s prodejem
nemovitostí ******,
2. vynětí z hospodaření
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10,
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitostí popsaných v části I. 1. usnesení jako předmět prodeje
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této
části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané
„Soupis majetku“, z níž budou ke stejnému dni vyňaty nemovitosti uvedené v části I. 1. usnesení jako
předmět prodeje v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Záměr bezúplatného převodu částí pozemku pozemkové parcely KN č. 539/4 v k. ú. Český Krumlov
do vlastnictví ČR - ÚZSVM
Usnesení č. 952/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
záměr bezúplatného převodu částí pozemku pozemkové parcely KN č. 539/4 v k. ú. Český Krumlov,
který je svěřen k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, a to
na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 4004-25/2017 z uvedeného pozemku nově
oddělené pozemkové parcely č. 539/36 o výměře 454 m2 a č. 539/37 o výměře 309 m2, z majetku
Jihočeského kraje do vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČO 69797111,
2. uložit
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr bezúplatného převodu dle části I. 1. tohoto usnesení na úřední desce,
b) po splnění části I. 2. a) tohoto usnesení připravit návrh na bezúplatný převod k projednání
v orgánech kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Koupě nemovitostí v k. ú. Lnáře
Usnesení č. 953/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi nemovitostí v k. ú. Lnáře, a to pozemku stavební parcely KN č. 145/1 se stavbou č. p. 16, která je
jeho součástí, pozemku stavební parcely KN č. 145/2, na němž stojí stavba č. p. 212 ve vlastnictví
Jihočeského kraje, pozemku stavební parcely KN č. 145/3, na němž stojí stavba č. p. 211 ve vlastnictví
Jihočeského kraje, pozemku stavební parcely KN č. 292, na němž stojí stavba bez čp/če ve vlastnictví
Jihočeského kraje, pozemku stavební parcely KN č. 380, na němž stojí stavba bez čp/če ve vlastnictví
Jihočeského kraje a pozemků pozemkových parcel KN č. 1453/2, 1454, 1455, 1457, 1463, 1465, 1466/2,
1467/1, 1716, 1726, 1727, 1965 a 1967 z vlastnictví Konventu Řádu bosých augustiniánů Lnáře, č. p. 16,
387 42 Lnáře, IČO 61883069, do vlastnictví Jihočeského kraje za cenu sjednanou ve výši 27 000 000 Kč +
náklady spojené s převodem, dle návrhu kupní smlouvy v příloze č. 6 návrhu 995/RK/21,
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b) předání uvedeného majetku dle části I. 1. a) usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem
Psychiatrické léčebně Lnáře, č. p. 16, 387 42 Lnáře, IČO 00668168, 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) 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 prostředky na úhradu kupní ceny ve výši 27 000 000 Kč budou čerpány zapojením prostředků
fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu kraje v roce 2021;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na koupi dle části I. usnesení
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Přijetí daru pozemku v k. ú. Suchdol nad Lužnicí od města Suchdol nad Lužnicí pro výstavbu
výjezdové základny ZZS Jihočeského kraje
Usnesení č. 954/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
Zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) přijetí daru pozemku parcely KN č. 853/1, o výměře 705 m2, k. ú. Suchdol nad Lužnicí, odděleného dosud
nezapsaným geometrickým plánem č. 2285-274/2021 z pozemku parcely KN č. 853/1, od města Suchdol
nad Lužnicí, IČO 00247561, s uhrazením nákladů spojených s darováním, do vlastnictví Jihočeského kraje
dle návrhu smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 848/RK/21,
b) předání uvedeného majetku dle části I. 1. a) tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem
Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, zřizované krajem, ke dni podání návrhu
na vklad vlastnického práva z darovací smlouvy do katastru nemovitostí,
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli Krajského úřadu Jihočeského kraje:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) tohoto usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 1. b) tohoto usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na přijetí daru dle části I. tohoto usnesení
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Přijetí daru pozemku v k. ú. Volary od města Volary pro výstavbu výjezdové základny ZZS
Jihočeského kraje
Usnesení č. 955/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
Zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) přijetí daru pozemku pozemkové parcely KN č. 5625, o výměře 663 m 2, k. ú. Volary, odděleného dosud
nezapsaným geometrickým plánem č. 1912-50/2021 z pozemku stavební parcely KN č. st. 796/1, od města
Volary, IČO 00250830, s uhrazením nákladů spojených s darováním, do vlastnictví Jihočeského kraje
dle návrhu smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 840/RK/21,
b) předání uvedeného majetku dle části I. 1. a) tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem
Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, zřizované krajem, ke dni podání návrhu
na vklad vlastnického práva z darovací smlouvy do katastru nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Lukáši Glaserovi, 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;
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II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na přijetí daru dle části I. tohoto usnesení
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Darování nepotřebné výpočetní techniky obci Paračov a Základní škole a Mateřské škole Nadějkov
Usnesení č. 956/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. darování nepotřebné výpočetní techniky ve vlastnictví Jihočeského kraje obci Paračov, IČO 00251640,
dle přílohy č. 1 návrhu č. 991/RK/21,
2. darování nepotřebné výpočetní techniky ve vlastnictví Jihočeského kraje Základní škole a Mateřské škole
Nadějkov, IČO 71010726, dle přílohy č. 2 návrhu č. 991/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci
části I. tohoto usnesení.

K bodu: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SV/OHMS/184/21 o zapůjčení movitého majetku pořízeného z projektu
I-CULT Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích
Usnesení č. 957/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. SV/OHMS/184/21 ze dne 25.05.2021 o výpůjčce movitého majetku pořízeného
z projektu I-CULT Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice,
IČO 00073539, dle příloh návrhu č. 989/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. tohoto usnesení.

K bodu: Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Chvaletín
Usnesení č. 958/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
ruší
usnesení č. 163/2021/RK-9 ze dne 18. 02. 2021 k bodu „Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami
v k. ú. Chvaletín“;
II. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Chvaletín, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 38 podle přílohy č. 1 návrhu č. 947/RK/21 s překročením
limitů ceny o +3,1 % a výměry o +3,2 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. a II. tohoto usnesení.

K bodu: Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Kváskovice
Usnesení č. 959/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
ruší
usnesení č. 867/2021/RK-22 ze dne 29. 07. 2021 k bodu „Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami
v k. ú. Kváskovice“;
II. 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. 987/RK/21 s překročením
limitů ceny o +2,6 % a výměry o +1,2 % ve prospěch kraje bez požadavku na doplacení ceny;
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III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. a II. tohoto usnesení.

K bodu: Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Štěkeň
Usnesení č. 960/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
ruší
usnesení č. 640/2021/RK-18 ze dne 03. 06. 2021 k bodu „Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami
v k. ú. Štěkeň“;
II. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Štěkeň, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 755 podle přílohy č. 1 návrhu č. 988/RK/21 s dodržením
limitů ceny s hodnotou -3,7 % a výměry s hodnotou -6,2 % v neprospěch kraje;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. a II. tohoto usnesení.

K bodu: Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Dražíč
Usnesení č. 961/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Dražíč, svěřených k hospodaření Správě a údržbě
silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 104 podle přílohy č. 1 návrhu č. 993/RK/21 s překročením
limitu ceny o +1,4 % a výměry o +1,7 % 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 se stavebním záměrem „Montážní hala SINOP“
Usnesení č. 962/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
souhlasí
1. dle § 85 stavebního zákona se stavebním záměrem „Montážní hala SINOP“, jenž bude realizován
na částech pozemků parc. KN č. 1469/264 a č. 1469/340, které jsou ve vlastnictví investora spol. SINOP
REAL a.s., Jeseniova 2851/32, 130 00 Praha, IČO 26028875, a na části pozemku parc. č. 1469/343, který je
ve vlastnictví obce Planá, IČO 00581852, vše v k. ú. Planá u Č. Budějovic dle přílohy č. 2 návrhu
č. 994/RK/21,
2. s napojením areálové dešťové kanalizace na zatrubněnou stoku DN 1000, která je ve vlastnictví
Jihočeského kraje,
3. s napojením splaškové kanalizace na stávající kanalizaci, která je ve vlastnictví Jihočeského kraje,
4. s odpojením a zrušením tras kabelového vedení NN, s odpojením vodovodu DN 150 a s odpojením
teplovodu,
5. s intenzitou dopravy na přístupových komunikacích v rozsahu denního provozu cca 1 nákladní vozidlo
a 66 osobních vozidel;
II. pověřuje
JUDr. Lukáše Glasera, ředitele krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.

K bodu: Udělení souhlasu k prodeji elektrokol
Usnesení č. 963/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
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I. souhlasí
s uzavřením kupních smluv o prodeji elektrokol městu Bechyně, Borovany, Hluboká nad Vltavou, Jindřichův
Hradec, Kaplice, Nová Bystřice, Nové Hrady, Písek, Suchdol nad Lužnicí, obci Vráž a Deštná,
a to za zvýhodněnou cenu dle přílohy č. 1 návrhu 1028/RK/21;
II. pověřuje
ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu podpisem kupních smluv;
III. bere na vědomí,
že Jihočeská centrála cestovního ruchu nepostupuje v souladu s přílohou č. 2, bodem 2.3. Zřizovací listiny.

K bodu: Věcné břemeno pro město Vimperk v k. ú. Korkusova Huť - veřejné osvětlení
Usnesení č. 964/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
1. zřízení bezúplatného věcného břemene - služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku pozemkové
parc. KN č. 407 v rozsahu cca 3 bm v k. ú. Korkusova Huť, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude
spočívat v právu umístění 1 ks sloupu veřejného osvětlení, v právu uložení zemního kabelového vedení NN
a v právech vyplývajících z energetického zákona č. 458/2000 Sb. ve prospěch města Vimperk, se sídlem
Steinbrenerova 6/2, 385 01 Vimperk, IČO 00250805,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/208/21 v příloze č. 4 návrhu č. 964/RK/21,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 964/RK/21;
II. pověřuje
Bc. Petra Stehlíka, ředitele Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle
části I. 2. usnesení.

K bodu: Věcné břemeno pro EG.D, a.s. v k. ú. Malovičky
Usnesení č. 965/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. souhlasí
1. zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou na části pozemku stavební parc. KN č. 8/1
v rozsahu cca 2 bm v k. ú. Malovičky, ve vlastnictví Jihočeského kraje, které bude spočívat v právu uložení
zemního kabelového vedení NN, v právu umístění nové kabelové skříně a v právech vyplývajících
z energetického zákona č. 458/2000 Sb. ve prospěch společnosti EG.D, a.s., IČO 28085400,
za jednorázovou úhradu 20 000 Kč bez DPH,
2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle návrhu smlouvy
č. SSB/OHMS/213/21 v příloze č. 4 návrhu č. 985/RK/21,
3. udělení souhlasu dle § 184a stavebního zákona se stavebním záměrem v příloze č. 5 návrhu
č. 985/RK/21;
II. pověřuje
Bc. Petra Stehlíka, ředitele Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, kontrolou dodržování podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle
části I. 2. usnesení.

K bodu: Vydání 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Usnesení č. 966/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informaci o projednání návrhu 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, jejím obsahu
a přípravě vydání 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále také jen „8. aktualizace“);
II. doporučuje
Zastupitelstvu Jihočeského kraje rozhodnout o vydání 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského
kraje;
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III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na vydání 8. aktualizace Zásad územního
rozvoje Jihočeského kraje zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 9. 9. 2021

K bodu: Program podpory malých prodejen na venkově „Obchůdek 2021+“
Usnesení č. 967/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Program podpory malých prodejen na venkově „Obchůdek 2021+“ schválený vládou dle příloh návrhu č.
996/RK/21;
II. souhlasí
s podáním žádosti Jihočeského kraje dle pravidel Programu podpory malých prodejen na venkově
„Obchůdek 2021+ do dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II.
usnesení;
IV. zmocňuje
Pavla Hrocha, náměstka hejtmana, k podání žádosti o dotaci u MPO.

K bodu: Změna usnesení 744/2021/RK-19 - Dotační program zřizování nových oplocenek
Usnesení č. 968/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. mění
usnesení č. 744/2021/RK-19 ze dne 10. 6. 2021 ve věci poskytnutí dotace podle pravidel dotačního
programu Jihočeského kraje Zřizování nových oplocenek žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tak,
že v příloze č. 1 návrhu č. 1019/RK/21 se mění u žadatelů s registračním číslem 9, 17 a 102 přiznaná
částka, celková výše dotace se mění na 2 600 660,- Kč;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci
části I. tohoto usnesení.

K bodu: Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení č. 969/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace Krajské rady seniorů Jihočeského kraje, p.s., B. Němcové 1824/8, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 02250888, o prodloužení termínu realizace projektu
„7. sportovní hry seniorů Jihočeského kraje a účast družstva na Mezinárodních sportovních RS ČR“, reg.
č. 405-01-003 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2021,
2. žádost příjemce dotace Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Krteček
v Písku, Družstevní 61, Hradiště, 397 01 Písek, IČO 70958581, o prodloužení termínu realizace projektu
„2 ozdravné víkendové pobyty pro děti se zdravotním postižením“, reg. č. 405-01-010 v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, 1. výzva pro rok 2021,
3. žádost příjemce dotace městyse Přídolí, Přídolí 1, 381 01 Přídolí, IČO 00246093, o prodloužení termínu
realizace projektu „Územní plán Přídolí“, reg. č. 425-01-011/19 v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019,
4. žádost příjemce dotace města Bechyně, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, IČO 00252069,
o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Bechyně“, reg. č. 425-01-013/19 v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva
pro rok 2019,
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5. žádost příjemce dotace SK Kotnov Tábor, z.s., Luční 1160, 391 02 Tábor, IČO 26549204, o změnu
rozpočtu projektu „Přebor - Mistrovství Jihočeské oblasti v nočním orientačním běhu pro rok 2021“,
reg. č. 416-04-013/21, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva
pro rok 2021,
6. žádost příjemce dotace Tenis klub Strakonice, spolek, Máchova 178, 386 01 Strakonice, IČO 16820037,
o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce sprch a sociálního zařízení v šatnách tenisového
areálu“, reg. č. 16-01-004/21 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva
pro rok 2021,
7. žádost příjemce dotace města Strakonice, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice, IČO 00251810, o prodloužení
termínu realizace projektu „Objekt technického zázemí – nohejbal Strakonice“, reg. č. 16-01-020/21 v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2021,
8. žádost příjemce dotace města Kardašova Řečice, nám. J. Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice,
IČO 00246905, o prodloužení termínu realizace projektu „Dodávka a montáž LED osvětlení tělocvičny
a zřízení nové plynové kotelny“, reg. č. 16-01-019/21 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2021,
9. žádost příjemce dotace Tělocvičná jednota Sokol Strakonice, Na Stráži 340, 386 01 Strakonice,
IČO 60829265, o prodloužení termínu realizace projektu „Sanační práce a oprava fasády tělocvičny TJ
Sokol Strakonice 2021“, reg. č. 16-01-009/21 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
sportu, 1. výzva pro rok 2021,
10. žádost příjemce dotace obce Dražice, 391 31 Dražice 166, IČO 00252239, o prodloužení termínu
realizace projektu „Venkovní prostory pro vzdělávání v MŠ Dražice“, reg. č. 414-01-035 v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2021,
11. žádost příjemce dotace města Nové Hrady, nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, IČO 00245267,
o prodloužení termínu realizace projektu „Vybavení MŠ Nové Hrady učebními pomůckami na podporu
technického vzdělávání“, reg. č. 414-01-034 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
školství, 1. výzva pro rok 2021,
12. žádost příjemce dotace obce Zbelítov, 399 01 Zbelítov 63, IČO 00511692, o prodloužení termínu
realizace projektu „Oprava fasády v objektu občanské vybavenosti v obci Zbelítov“, reg. č. 439-02-08/21
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí, 1. výzva pro rok 2021,
13. žádost příjemce dotace Základní školy a Mateřské školy J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, 370 01 Č.
Budějovice, IČO 60077417, o změnu názvu a obsahu projektu „Reprezentace Jihočeského kraje – XVIII.
Mezinárodní festivalová soutěž umění v Soči, Rusko“, reg. č. 456-02-03/21, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva pro rok 2021,
14. žádost příjemce dotace obce Zvíkovské Podhradí, Zvíkovské Podhradí 25, 398 18 Zvíkovské Podhradí,
IČO 00511765, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Zvíkovské Podhradí“, reg. č.
425-01-003/19 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací
dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019,
15. žádost příjemce dotace obce Dešná, Dešná 69, 378 73 Dešná, IČO 00246492, o prodloužení termínu
realizace projektu „Územní plán obce“, reg. č. 425-01-017/19 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019,
16. žádost příjemce dotace obce Horní Vltavice, Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice, IČO 00250422,
o prodloužení termínu realizace projektu „Nový územní plán Horní Vltavice“, reg. č. 425-01-018/19 v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje, výzva pro rok 2019,
17. žádost příjemce dotace obce Hříšice, Hříšice 66, 380 01 Hříšice, IČO 00246794, o prodloužení termínu
realizace projektu „Územní plán Hříšice“, reg. č. 425-01-021/19 v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019,
18. žádost příjemce dotace Tělocvičná jednota Sokol Křemže, Na Vyhlídce 353, 382 03 Křemže,
IČO 62543539, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce zázemí tenisových kurtů V Sokolské
ulici v Křemži“, reg. č. 16-01-040/21 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1.
výzva pro rok 2021;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodloužení termínu realizace projektu „7. sportovní hry seniorů Jihočeského kraje a účast družstva
na Mezinárodních sportovních RS ČR“, reg. č. 405-01-003, příjemce dotace Krajská rada seniorů
Jihočeského kraje, p.s., B. Němcové 1824/8, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 02250888,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2021, a to do 28. 9. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy
do 28. 9. 2021,
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2. prodloužení termínu realizace projektu „2 ozdravné víkendové pobyty pro děti se zdravotním postižením“,
reg. č. 405-01-010, příjemce dotace Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub
Krteček v Písku, Družstevní 61, Hradiště, 397 01 Písek, IČO 70958581, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
1. výzva pro rok 2021, a to do 31. 10. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 11. 2021,
3. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Přídolí“, reg. č. 425-01-011/19, příjemce dotace
městys Přídolí, Přídolí 1, 381 01 Přídolí, IČO 00246093, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019, a to
do 31. 12. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2023,
4. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Bechyně“, reg. č. 425-01-013/19, příjemce dotace
město Bechyně, nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně, IČO 00252069, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva
pro rok 2019, a to do 31. 12. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2023,
5. změnu rozpočtu projektu „Přebor - Mistrovství Jihočeské oblasti v nočním orientačním běhu pro rok 2021“,
reg. č. 416-04-013/21, příjemce dotace SK Kotnov Tábor, z.s., Luční 1160, 391 02 Tábor, IČO 26549204,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2021, a to snížení položky
1.9 „ceny, medaile, poháry“ o 7 000 Kč a zvýšení položky 2.1 „grafické podklady, revize, mapy“ o 7 000 Kč,
6. prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce sprch a sociálního zařízení v šatnách tenisového
areálu“, reg. č. 16-01-004/21, příjemce dotace Tenis klub Strakonice, spolek, Máchova 178, 386 01
Strakonice, IČO 16820037, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva
pro rok 2021, a to do 28. 2. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 3. 2022,
7. prodloužení termínu realizace projektu „Objekt technického zázemí – nohejbal Strakonice“,
reg. č. 16-01-020/21, příjemce dotace město Strakonice, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice, IČO 00251810,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2021, a to do 30. 9. 2022
s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 10. 2022,
8. prodloužení termínu realizace projektu „Dodávka a montáž LED osvětlení tělocvičny a zřízení nové
plynové kotelny“, reg. č. 16-01-019/21, příjemce dotace město Kardašova Řečice, nám. J. Hrubého 64,
378 21 Kardašova Řečice, IČO 00246905, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu,
1. výzva pro rok 2021, a to do 29. 12. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 29. 12. 2021,
9. prodloužení termínu realizace projektu „Sanační práce a oprava fasády tělocvičny TJ Sokol Strakonice
2021“, reg. č. 16-01-009/21, příjemce dotace Tělocvičná jednota Sokol Strakonice, Na Stráži 340, 386 01
Strakonice, IČO 60829265, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva
pro rok 2021, a to do 15. 12. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 29. 12. 2021,
10. prodloužení termínu realizace projektu „Venkovní prostory pro vzdělávání v MŠ Dražice“,
reg. č. 414-01-035, příjemce dotace obec Dražice, 391 31 Dražice 166, IČO 00252239, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2021, a to do 30. 9. 2021 s termínem podání
závěrečné zprávy do 15. 10. 2021,
11. prodloužení termínu realizace projektu „Vybavení MŠ Nové Hrady učebními pomůckami na podporu
technického vzdělávání“, reg. č. 414-01-034, příjemce dotace město Nové Hrady, nám. Republiky 46,
373 33 Nové Hrady, IČO 00245267, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora školství,
1. výzva pro rok 2021, a to do 31. 10. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 11. 2021,
12. prodloužení termínu realizace projektu „Oprava fasády v objektu občanské vybavenosti v obci Zbelítov“,
reg. č. 439-02-08/21, příjemce dotace obec Zbelítov, 399 01 Zbelítov 63, IČO 00511692, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí, 1. výzva pro rok 2021, a to do 30. 9. 2022
s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 10. 2022,
13. změnu názvu a obsahu projektu „Reprezentace Jihočeského kraje – XVIII. Mezinárodní festivalová
soutěž umění v Soči, Rusko“, příjemce dotace Základní škola a Mateřské škola J. Š. Baara, Jírovcova 9/a,
370 01 Č. Budějovice, IČO 60077417, reg. č. 456-02-03/21, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva pro rok 2021, a to tak, že název se mění
na „Carmína na mezinárodní festivalové soutěži v Tivatu“ a obsahem projektu je účast dětského pěveckého
sboru Carmína na V. Mezinárodní festivalové soutěži v Tivatu v Černé Hoře,
14. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Zvíkovské Podhradí“, reg. č. 425-01-003/19,
příjemce dotace obec Zvíkovské Podhradí, Zvíkovské Podhradí 25, 398 18 Zvíkovské Podhradí, IČO
00511765, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace
obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019, a to do 31. 7. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 14.
8. 2022,
15. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce“, reg. č. 425-01-017/19, příjemce dotace obec
Dešná, Dešná 69, 378 73 Dešná, IČO 00246492, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019, a to do 31. 10. 2023
s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 11. 2023,
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16. prodloužení termínu realizace projektu „Nový územní plán Horní Vltavice“, reg. č. 425-01-018/19,
příjemce dotace obec Horní Vltavice, Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice, IČO 00250422, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje, výzva pro rok 2019, a to do 31. 10. 2023 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 11. 2023,
17. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Hříšice“, reg. č. 425-01-021/19, příjemce dotace
obec Hříšice, Hříšice 66, 380 01 Hříšice, IČO 00246794, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019, a to
do 31. 10. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 11. 2022,
18. prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce zázemí tenisových kurtů V Sokolské ulici
v Křemži“, reg. č. 16-01-040/21, příjemce dotace Tělocvičná jednota Sokol Křemže, Na Vyhlídce 353, 382 03
Křemže, IČO 62543539, o v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok
2021, a to do 31. 5. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 6. 2022;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 9. 9. 2021

K bodu: Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2022 v prioritní ose Rozvoj služeb a infrastruktury v
sociální oblasti
Usnesení č. 970/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
strukturu Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2022 v prioritní ose Rozvoj služeb a infrastruktury
v sociální oblasti Programu rozvoje Jihočeského kraje pro roky 2021 – 2027 dle přílohy návrhu
č.1047/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2022 v prioritní ose Rozvoj služeb a infrastruktury
v sociální oblasti Programu rozvoje Jihočeského kraje pro roky 2021 – 2027 dle přílohy návrhu č.
1047/RK/21 v celkové výši 17 000 000 Kč,
2. pověřit radu kraje vyhlašováním Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2022 včetně schválení
pravidel těchto programů a členů hodnotících komisí;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvo kraje k projednání.
T: 9. 9. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní
rok 2021/2022 - vyhlášení, hodnotící komise
Usnesení č. 971/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
Pravidla Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro
školní rok 2021/2022, dle přílohy č. 1 návrhu č. 933/RK/21;
II. vyhlašuje
Dotační program Jihočeského kraje Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje, výzva pro školní rok
2021/2022, s alokací 4 000 000 Kč, s termínem zveřejnění výzvy 26. 8. 2021, s termínem zahájení podávání
žádostí 27. 9. 2021 a s termínem ukončení podávání žádostí 8. 10. 2020 do 12:00 hodin;
III. jmenuje
hodnotící komisi pro výběr projektů ve složení:
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana,
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Olga Bastlová, členka rady kraje,
Mgr. Lucie Korytářová, členka zastupitelstva kraje,
Ing. Hana Šímová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
Ing. Lucie Reitingerová, oddělení školství,
Mgr. Jan Vodička, vedoucí oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Blanka Leitgebová, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
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náhradní členy:
Mgr. František Talíř, 1.náměstek hejtmana,
RNDr. Jan Zahradník, člen zastupitelstva kraje ,
Mgr. Ivana Stráská, členka zastupitelstva kraje,
Ing. František Konečný, člen zastupitelstva kraje,
Mgr. Vladimír Kuzba, vedoucí oddělení školství,
Mgr. Lenka Fučíková, oddělení školství,
Markéta Vrábková, DiS., oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje,
Mgr. Klára Hlachová Korostenská, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje;
IV. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 28. 2. 2022

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních
bytů, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 972/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, 1. výzva pro rok 2021, dle přílohy č. 1
návrhu č. 961/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 8 000 000
Kč dle příloh návrhu č. 961/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 9. 9. 2021

K bodu: Dotační program „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském
kraji III.“ - zrušení části usnesení č. 559/2020/RK-98
Usnesení č. 973/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
část usnesení č. 559/2020/RK-98 ze dne 4. 6. 2020, bod I., část 2., příloha č. 1, řádek č. 818 ve věci
poskytnutí dotace Janě Stroblové, v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, s financováním z projektu Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám;
II. schvaluje
poskytnutí dotace v maximální výši 90 000,- Kč Adéle Steiner, 161 00 Praha 6, v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva, s financováním z projektu Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám, a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného usnesením rady kraje č. 559/2020/RK-98;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 29. 12. 2023

K bodu: Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení č. 974/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
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1. žádost Vladimíry Trucové, žádost Petra Drobila, žádost Libora Kuchaře a žádost Jindřicha Maryšky
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. 879/RK/21,
2. žádost Ludmily Vítů a žádost Hany Kubešové o změnu čísla bankovního spojení příjemce 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. 879/RK/21,
3. žádost Michala Hájka a žádost Zdeňka Čermáka 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. 879/RK/21,
4. žádost Martiny Hasalové a žádost Josefa Parkose o změnu příjemce dotace v uzavřené smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, dle přílohy č. 1
k návrhu č. 879/RK/21,
5. žádost Ivany Strouhalové o změnu zdroje tepla a o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla
v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 879/RK/21;
II. schvaluje
1. Vladimíře Trucové, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva,
z tepelného čerpadla na kondenzační kotel na zemní plyn a poskytnutí dotace v maximální výši 102 500,Kč,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/7954/2021 ze dne 8. 6. 2021 dle přílohy č. 2
k návrhu č. 879/RK/21, kterým se mění nový zdroj tepla z tepelného čerpadla na kondenzační kotel na
zemní plyn a snižuje se dotace na maximální výši 102 500,- Kč,
3. 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/7821/2021 uzavřené dne 8. 6. 2021 s Ludmilou Vítů,
kterým se mění bankovní spojení příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 3
k návrhu č. 879/RK/21,
4. Michalu Hájkovi, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva, do 30. 9. 2021,
5. 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/5510/2020 ze dne 23. 4. 2020 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/5510/2020/D č. 1 ze dne 22. 2. 2021, dle přílohy č. 4 k návrhu č. 879/RK/21, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021,
6. Petru Drobilovi, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snížení
emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, z kotle na tuhá
paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání na kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční
přikládání se zachováním dotace v maximální výši 100 000,- Kč,
7. 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/8074/2021 ze dne 24. 5. 2021 dle přílohy č. 5
k návrhu č. 879/RK/21, kterým se mění nový zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa –
automatické přikládání na kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání se zachováním dotace
v maximální výši 100 000,- Kč,
8. Zdeňku Čermákovi, 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,
9. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/4701/2020 ze dne 9. 4. 2020 ve znění dodatku
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č. 1 SDO/OEZI/4701/2020/D č. 1 ze dne 6. 1. 2021, dle přílohy č. 6 k návrhu č. 879/RK/21, kterým je
prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 5. 2022,
10. 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/6177/2020 uzavřené dne 28. 5. 2020 s Martinou
Hasalovou, kterým se mění příjemce dotace z Martiny Hasalové, na Stanislava Petráška, z důvodu změny
vlastnictví předmětné nemovitosti na základě kupní smlouvy, dle přílohy č. 7 k návrhu č. 879/RK/21,
11. Liboru Kuchařovi, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, z kotle
na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání na tepelné čerpadlo se zachováním dotace
v maximální výši 120 000,- Kč,
12. 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/7932/2021 ze dne 24. 5. 2021 dle přílohy č. 8
k návrhu č. 879/RK/21, kterým se mění nový zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa –
automatické přikládání na tepelné čerpadlo se zachováním dotace na maximální výši 120 000,- Kč,
13. 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/4113/2020 uzavřené dne 9. 3. 2020 s Josefem
Parkosem, kterým se mění příjemce dotace z Josefa Parkose, na Josefa Parkose, z důvodu změny
vlastnictví předmětné nemovitosti na základě darovací smlouvy, dle přílohy č. 9 k návrhu č. 879/RK/21,
14. Ivaně Strouhalové, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva,
z tepelného čerpadla na kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání a poskytnutí dotace
v maximální výši 100 000,- Kč a prodloužení výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021,
15. uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)
v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, č. smlouvy SDO/OEZI/5506/2020 ze dne 23. 4. 2020 ve znění dodatku
č. 2 SDO/OEZI/5506/2020/D č. 2 ze dne 19. 7. 2021 dle přílohy č. 10 k návrhu č. 879/RK/21, kterým se mění
nový zdroj tepla z tepelného čerpadla na kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční přikládání
a snižuje se dotace na maximální výši 100 000,- Kč a kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje
tepla do 31. 12. 2021,
16. Jindřichu Maryškovi, změnu zdroje tepla, podpořeného v rámci dotačního programu Jihočeského kraje
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“, 1. výzva, z kotle
na tuhá paliva – výhradně biomasa – automatické přikládání na kondenzační kotel na zemní plyn a
poskytnutí dotace v maximální výši 90 000,- Kč,
17. 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/7879/2021 ze dne 24. 5. 2021 dle přílohy č. 11
k návrhu č. 879/RK/21, kterým se mění nový zdroj tepla z kotle na tuhá paliva – výhradně biomasa –
automatické přikládání na kondenzační kotel na zemní plyn a snižuje se dotace na maximální výši
90 000,- Kč,
18. 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/7843/2021 uzavřené dne 8. 6. 2021 s Hanou
Kubešovou, kterým se mění bankovní spojení příjemce dotace v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace, dle
přílohy č. 12 k návrhu č. 879/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 15. 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. 975/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
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1. žádost Stanislava Nevrkly a žádost Františka Lukše o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla
v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace
v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 954/RK/21,
2. žádost Josefa Truhláře a žádost Jaroslava Šimáčka 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. 954/RK/21,
3. žádost Romana Kratochvíla 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. 954/RK/21;
II. schvaluje
1. Stanislavu Nevrklovi, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 30. 11. 2021,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/6977/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 11. 2021, dle přílohy č. 2
k návrhu č. 954/RK/21,
3. Františku Lukšovi, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu „Kotlíkové dotace
v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 30. 9. 2021,
4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/6962/2020 ze dne
17. 9. 2020, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje tepla do 30. 9. 2021, dle přílohy č. 3
k návrhu č. 954/RK/21,
5. 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/7146/2020, uzavřené
dne 17. 9. 2020 s Josefem Truhlářem, kterým se mění bankovní spojení příjemce dotace v uzavřené
smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 4 k návrhu č. 954/RK/21,
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/7694/2020, uzavřené
dne 4. 8. 2020 s Romanem Kratochvílem, kterým se mění příjemce dotace z Romana Kratochvíla, na
Miroslava Čápa, z důvodu změny vlastnictví předmětné nemovitosti na základě kupní smlouvy, dle přílohy č.
5 k návrhu č. 954/RK/21,
7. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/7511/2020, uzavřené
dne 1. 10. 2020 s Jaroslavem Šimáčkem, kterým se mění bankovní spojení příjemce dotace v uzavřené
smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 6 k návrhu č. 954/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 15. 10. 2021

K bodu: Individuální dotace - Fairytale Production s.r.o.
Usnesení č. 976/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Fairytale Production s.r.o. o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 návrhu č. 1034/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
1. udělení dotace příjemci Fairytale Production s.r.o., Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2, IČO 007782977,
ve výši 500 000 Kč na projekt „Tajemství staré bambitky 2,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 3 návrhu č. 1034/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: Zpráva o kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje za I. pololetí 2021
Usnesení č. 977/2021/RK-23
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Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje za I. pololetí 2021 uvedenou v příloze návrhu
č. 962/RK/21.

K bodu: Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 9. 9. 2021
Usnesení č. 978/2021/RK-23
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 9. 9. 2021.

MUDr. Martin Kuba
Hejtman Jihočeského kraje

…………………………………
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