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 26. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne 7. 10. 2021
Program:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení 1106/2021/RK-26
2. Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., dle směrnice
č. SM/115/ZK
Usnesení 1107/2021/RK-26
3. Realizace projektu Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje „Pořízení sanitních vozidel ZZS a
zdravotnických přístrojů I.“ v rámci 97. výzvy IROP (React-EU), jeho kofinancování a předfinancování z
rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 1108/2021/RK-26
4. Realizace projektu Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje „Pořízení sanitních vozidel ZZS a
zdravotnických přístrojů II.“ v rámci 97. výzvy IROP (React-EU), jeho kofinancování a předfinancování z
rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení 1109/2021/RK-26
5. Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji
Usnesení 1110/2021/RK-26
6. Poskytnutí daru na podporu mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji
Usnesení 1111/2021/RK-26
7. Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR
Usnesení 1112/2021/RK-26
8. Jižní tangenta České Budějovice - vícepráce, méněpráce - dodatek č. 4
Usnesení 1113/2021/RK-26
9. Personální záležitosti JCCR p.o. - platový výměr ředitele organizace
Usnesení 1114/2021/RK-26
10. Kofinancování projektu“Central European Rural Social Innovation - Implementing Central European Rural
Social Innovation Lab Caravans to build skills and capacities in social innovation, social entrepreneurship
and circular economy“ z rozpočtu kraje
Usnesení 1115/2021/RK-26
11. Předfinancování a kofinancování projektu „Crossborder Network for Climate Adaptation AT-CZ
(ATCZ210-ADAPTRegion)“z rozpočtu kraje
Usnesení 1116/2021/RK-26
12. Předfinancování a kofinancování projektu „Společný vznik a historie, současnost i budoucnost
technických památek česko-rakouského příhraničí (ATCZ261 – MonumTech)“z rozpočtu kraje
Usnesení 1117/2021/RK-26
13. Předfinancování a kofinancování projektu „Využití digitalizace ve veřejné správě (ATCZ248 – DigiVill)“z
rozpočtu kraje
Usnesení 1118/2021/RK-26
14. 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 - 5.
část
Usnesení 1119/2021/RK-26
15. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. SK/OINF/020/21 na dodávku s názvem Obnova zálohovacího zařízení
a zálohovacího SW pro TC
Usnesení 1120/2021/RK-26
16. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje na akci
Kyberbezpečnost v regionech – České Budějovice
Usnesení 1121/2021/RK-26
17. Realizace projektu „Řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy, úsek II/160, ČK – Větřní“ a
jeho financování z rozpočtu JK
Usnesení 1122/2021/RK-26
18. „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - část 2“ - dodatek č. 3
Usnesení 1123/2021/RK-26
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19. Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výměna klimatizačních jednotek“
Usnesení 1124/2021/RK-26
20. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy, úsek
II/160, ČK – Větřní“
Usnesení 1125/2021/RK-26
21. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Cyklostezka Loučovice, úsek Lipno žst. - Sv. Prokop“
Usnesení 1126/2021/RK-26
22. Zadávací řízení - veřejná zakázka „ICT a měřidla pro SOŠ SE Velešín“
Usnesení 1127/2021/RK-26
23. Zadávací řízení – veřejná zakázka „Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku“ (SŠ a ZŠ
Vimperk, Nerudova 267)
Usnesení 1128/2021/RK-26
24. Revokace usn. č. 227/2017/ZK-7 realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování a
financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SPŠ strojní a stavební Tábor
Usnesení 1129/2021/RK-26
25. Schválení poskytnutí dotace na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi v
Jihočeském kraji v rámci výzvy č. 30_21_011_68
Usnesení 1130/2021/RK-26
26. Žádosti o poskytnutí individuální dotace v gesci OŠMT
Usnesení 1131/2021/RK-26
27. Žádost o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Písek
Usnesení 1132/2021/RK-26
28. Přistoupení Jihočeského kraje k projektu „Kraje pro bezpečný internet“
Usnesení 1133/2021/RK-26
29. Návratná finanční výpomoc z Fondu rozvoje školství
Usnesení 1134/2021/RK-26
30. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení 1135/2021/RK-26
31. Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení 1136/2021/RK-26
32. Jmenování školské rady na nové funkční období
Usnesení 1137/2021/RK-26
33. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení 1138/2021/RK-26
34. Rozhodnutí jediného společníka - dokončení výběrového řízení a uzavření smlouvy - Realizace
měsíčního rozúčtování tržeb z časových přestupních papírových jízdních dokladů mezi dopravce
zapojené v IDS JK
Usnesení 1139/2021/RK-26
35. Úhrada ztráty z dopravní obslužnosti související s epidemií Covid-19 za 1. čtvrtletí roku 2021 formou
mimořádné zálohy
Usnesení 1140/2021/RK-26
36. Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor – Bechyně
Usnesení 1141/2021/RK-26
37. Převzetí stavebních objektů v rámci staveb
Usnesení 1142/2021/RK-26
38. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení
Usnesení 1143/2021/RK-26
39. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Nová Pec a Zvonková - vyhlášení
Usnesení 1144/2021/RK-26
40. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Černětice - vyhlášení
Usnesení 1145/2021/RK-26
41. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Chvalšovice - vyhlášení
Usnesení 1146/2021/RK-26
42. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Hašlovice - vyhlášení
Usnesení 1147/2021/RK-26
43. Zrušení usnesení č. 268/2020/ZK-29 a záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Strakonice
Usnesení 1148/2021/RK-26
44. Záměr prodeje plynárenského zařízení v k.ú. Vimperk
Usnesení 1149/2021/RK-26
45. Koupě pozemku v k. ú. Lišov od společnosti PCO - Lišov s.r.o.
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Usnesení 1150/2021/RK-26
46. Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Chvaletín
Usnesení 1151/2021/RK-26
47. Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Debrník a části k. ú. Svinky
Usnesení 1152/2021/RK-26
48. Rozsudek o určení vlastnického práva
Usnesení 1153/2021/RK-26
49. Uzavření smluv o zřízení věcného břemene v k. ú. Staré Hodějovice - trubní přivaděč
Usnesení 1154/2021/RK-26
50. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/211/21 v k. ú. Bechyně - T-Mobile Czech
Republic a.s.
Usnesení 1155/2021/RK-26
51. Rozhodnutí o povolení výjimky ze stavební uzávěry pro D3 v k.ú. Vráto - prodejna BILLA
Usnesení 1156/2021/RK-26
52. Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 - návrh
Usnesení 1157/2021/RK-26
53. Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2022
Usnesení 1158/2021/RK-26
54. Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského
kraje, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení 1159/2021/RK-26
55. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení 1160/2021/RK-26
56. Žádost o změnu projektu „Mistrovství světa WSKA Karate Anglie Liverpool, ME ESKA Karate Švýcarsko,
turnaj K1 Poreč, youth league WKF, povinné turnaje ČSKE pro ME a MS“
Usnesení 1161/2021/RK-26
57. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení 1162/2021/RK-26
58. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace
v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám“
Usnesení 1163/2021/RK-26
59. Finanční prostředky pro příspěvkové organizace v oblasti kultury
Usnesení 1164/2021/RK-26
60. Úprava rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury na nákup sbírkových předmětů
Usnesení 1165/2021/RK-26
61. Změna charakteru příspěvku na rok 2021 u p. o. Jihočeská filharmonie
Usnesení 1166/2021/RK-26
62. Žádosti o změnu realizace projektů podpořených z Krajského investičního fondu
Usnesení 1167/2021/RK-26
63. Rozpočtové změny 23/21
Usnesení 1168/2021/RK-26
64. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 20. 10. 2021
Usnesení 1169/2021/RK-26

*****
K bodu: Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje
Usnesení č. 1106/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Jihočeského kraje k 24. 9. 2021.

K bodu: Záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., dle směrnice č.
SM/115/ZK
Usnesení č. 1107/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
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záměr zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, o částku
79 000 000,00 Kč, v rámci projektu „Nová psychiatrie“, dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci
evropských projektů SM/115/ZK;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.,
dle části I. usnesení;
III. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh usnesení zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 10. 2021

K bodu: Realizace projektu Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje „Pořízení sanitních vozidel
ZZS a zdravotnických přístrojů I.“ v rámci 97. výzvy IROP (React-EU), jeho kofinancování a předfinancování
z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 1108/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
schválit
1. realizaci projektu Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931, „Pořízení sanitních
vozidel ZZS a zdravotnických přístrojů I.“ a podání žádosti o podporu do 97. výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu (dále také „IROP“) s celkovými výdaji projektu ve výši 95 041 978,90 Kč,
z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 95 000 000,00 Kč,
2. kofinancování projektu Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931, „Pořízení
sanitních vozidel ZZS a zdravotnických přístrojů I.“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých
výdajů projektu, tj. 9 500 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1167/RK/21,
3. předfinancování projektu Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931, „Pořízení
sanitních vozidel ZZS a zdravotnických přístrojů I.“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých
výdajů projektu, tj. 85 500 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě
formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1167/RK/21;
II. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh dle části I. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 20. 10. 2021

K bodu: Realizace projektu Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje „Pořízení sanitních vozidel
ZZS a zdravotnických přístrojů II.“ v rámci 97. výzvy IROP (React-EU), jeho kofinancování a předfinancování
z rozpočtu Jihočeského kraje
Usnesení č. 1109/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
schválit
1. realizaci projektu Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931, „Pořízení sanitních
vozidel ZZS a zdravotnických přístrojů II.“ a podání žádosti o podporu do 97. výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu (dále také „IROP“) s celkovými výdaji projektu ve výši 49 537 787,20 Kč,
z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 49 531 737,20 Kč,
2. kofinancování projektu Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931, „Pořízení
sanitních vozidel ZZS a zdravotnických přístrojů II.“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 4 953 173,72 Kč, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním
na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1168/RK/21,
3. předfinancování projektu Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, IČO 48199931, „Pořízení
sanitních vozidel ZZS a zdravotnických přístrojů II.“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 44 578 563,48 Kč, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním
na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1168/RK/21;
II. ukládá
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MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh dle části I. usnesení zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 20. 10. 2021

K bodu: Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji
Usnesení č. 1110/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji;
II. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh na Dotační program Dostupná zdravotní péče
v Jihočeském kraji k projednání zastupitelstvu kraje.

K bodu: Poskytnutí daru na podporu mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji
Usnesení č. 1111/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
poskytnutí daru na podporu mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji poskytovatelům
zdravotních služeb;
II. ukládá
MUDr. Martinu Kubovi, hejtmanovi kraje, předložit návrh na poskytnutí daru na podporu mobilní
specializované paliativní péče v Jihočeském kraji dle části I. usnesení k projednání zastupitelstvu kraje.

K bodu: Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR
Usnesení č. 1112/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR dle přílohy
návrhu č. 1192/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I.
usnesení.

K bodu: Jižní tangenta České Budějovice - vícepráce, méněpráce - dodatek č. 4
Usnesení č. 1113/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
méněpráce a vícepráce na akci „Jižní tangenta České Budějovice“ uvedené ve změnovém listu č. 3 včetně
návrhu dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo dle důvodové zprávy a příloh 1–4 návrhu č. 1197/RK/21;
II. schvaluje
1. změnový list č. 3 ve výši 14 698 358,06 Kč bez DPH dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu
č. 1197/RK/21,
2. uzavření dodatku č. 4 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
Společností Jižní tangenta České Budějovice, Colas CZ – Firesta–Fišer se sídlem Rubeška 215/1,
Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 26177005 ve znění přílohy č. 4 návrhu č. 1197/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 4 se Společností Jižní
tangenta České Budějovice, Colas CZ – Firesta–Fišer dle bodu II. tohoto usnesení hejtmanovi kraje
k podpisu.
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K bodu: Personální záležitosti JCCR p.o. - platový výměr ředitele organizace
Usnesení č. 1114/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
nový platový výměr Mgr. Petru Soukupovi, řediteli Jihočeské centrály cestovního ruchu, příspěvkové
organizace zřízené Jihočeským krajem, IČO 72053127, s účinností od 1. 10. 2021 dle přílohy
mat. č. 1216/RK/21.

K bodu: Kofinancování projektu“Central European Rural Social Innovation - Implementing Central European
Rural Social Innovation Lab Caravans to build skills and capacities in social innovation, social
entrepreneurship and circular economy“ z rozpočtu kraje
Usnesení č. 1115/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Regionální rozvojové agentury jižních Čech – RERA, a.s. o poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje
v celkové výši 339 953,98 Kč na kofinancování mezinárodního projektu „Central European Rural Social
Innovation - Implementing Central European Rural Social Innovation Lab Caravans to build skills and
capacities in social innovation, social entrepreneurship and circular economy“ v rámci nadnárodního
programu Interreg Central Europe dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1145/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit kofinancování projektu „Central European Rural Social Innovation Implementing Central European Rural Social Innovation Lab Caravans to build skills and capacities in social
innovation, social entrepreneurship and circular econom“ Jihočeským krajem ve výši 15 % celkových
způsobilých výdajů části projektu realizované Regionální rozvojovou agenturou jižních Čech – RERA, a.s., tj.
14 164,75 EUR, tj. 339 953,98 Kč, s podmínkou přidělení dotace z nadnárodního programu Interreg Central
Europe, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1145/RK/21,
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 10. 2021

K bodu: Předfinancování a kofinancování projektu „Crossborder Network for Climate Adaptation AT-CZ
(ATCZ210-ADAPTRegion)“z rozpočtu kraje
Usnesení č. 1116/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost Regionální rozvojové agentury jižních Čech – RERA, a.s. o poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje
v celkové výši 671 428,47 Kč na částečné předfinancování a kofinancování mezinárodního projektu
„Crossborder Network for Climate Adaptation AT-CZ (ATCZ210-ADAPTRegion)“ v rámci nadnárodního
programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1146/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. kofinancování projektu „Crossborder Network for Climate Adaptation AT-CZ (ATCZ210-ADAPTRegion)“
Jihočeským krajem ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů části projektu realizované Regionální
rozvojovou agenturou jižních Čech – RERA, a.s., tj. 7 993,20 EUR, tj. 191 836,71 Kč, s podmínkou přidělení
dotace z nadnárodního programu V-A Rakousko – Česká republika s čerpáním na základě Formuláře
evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1146/RK/21,
2. předfinancování projektu „Crossborder Network for Climate Adaptation AT-CZ (ATCZ210-ADAPTRegion“
Jihočeským krajem ve výši 25 % celkových způsobilých výdajů části projektu realizované Regionální
rozvojovou agenturou jižních Čech – RERA, a.s., tj. 19 982,99 EUR, tj. 479 591,76 Kč, s podmínkou
přidělení dotace z nadnárodního programu V-A Rakousko – Česká republika, s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1146/RK/21;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 10. 2021
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K bodu: Předfinancování a kofinancování projektu „Společný vznik a historie, současnost i budoucnost
technických památek česko-rakouského příhraničí (ATCZ261 – MonumTech)“z rozpočtu kraje
Usnesení č. 1117/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost Regionální rozvojové agentury jižních Čech – RERA, a.s. o poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje v
celkové výši 1 572 807,60 Kč na částečné předfinancování a kofinancování mezinárodního projektu
„Společný vznik a historie, současnost i budoucnost technických památek česko-rakouského příhraničí
(ATCZ261 – MonumTech)“v rámci nadnárodního programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika dle
přílohy č. 1 k návrhu č. 1148/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. kofinancování projektu „Společný vznik a historie, současnost i budoucnost technických památek českorakouského příhraničí (ATCZ261 – MonumTech)“ Jihočeským krajem ve výši 10 % celkových způsobilých
výdajů části projektu realizované Regionální rozvojovou agenturou jižních Čech – RERA, a.s., tj. 18 723,90
EUR, tj. 449 373,60 Kč, s podmínkou přidělení dotace z nadnárodního programu V-A Rakousko – Česká
republika s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1148/RK/21,
2. předfinancování projektu „Společný vznik a historie, současnost i budoucnost technických památek českorakouského příhraničí (ATCZ261 – MonumTech)“ Jihočeským krajem ve výši 25 % celkových způsobilých
výdajů části projektu realizované Regionální rozvojovou agenturou jižních Čech – RERA, a.s., tj. 46 809,75
EUR, tj. 1 123 434,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z nadnárodního programu V-A Rakousko – Česká
republika, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1148/RK/21;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 10. 2021

K bodu: Předfinancování a kofinancování projektu „Využití digitalizace ve veřejné správě (ATCZ248 –
DigiVill)“z rozpočtu kraje
Usnesení č. 1118/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost Regionální rozvojové agentury jižních Čech – RERA, a.s. o poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje v
celkové výši 934 828,44 Kč na částečné předfinancování a kofinancování mezinárodního projektu „Využití
digitalizace ve veřejné správě (ATCZ248 – DigiVill)“ v rámci nadnárodního programu Interreg V-A Rakousko
– Česká republika dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1147/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. kofinancování projektu „Využití digitalizace ve veřejné správě (ATCZ248 – DigiVill)“ Jihočeským krajem ve
výši 10 % celkových způsobilých výdajů části projektu realizované Regionální rozvojovou agenturou jižních
Čech – RERA, a.s., tj. 11 128,91 EUR, tj. 267 093,84 Kč, s podmínkou přidělení dotace z nadnárodního
programu V-A Rakousko – Česká republika s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle
přílohy č. 2 k návrhu č. 1147/RK/21,
2. předfinancování projektu „Využití digitalizace ve veřejné správě (ATCZ248 – DigiVill)“ Jihočeským krajem
ve výši 25 % celkových způsobilých výdajů části projektu realizované Regionální rozvojovou agenturou
jižních Čech – RERA, a.s., tj. 27 822,275 EUR, tj. 667 734,60 Kč, s podmínkou přidělení dotace z
nadnárodního programu V-A Rakousko – Česká republika, s čerpáním na základě Formuláře evropského
projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1147/RK/21;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 10. 2021
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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 - 5. část
Usnesení č. 1119/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost o dotaci ve výši 459 600,00 Kč na kofinancování akce 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 459 600,00 Kč na kofinancování akce „Zdrojové posílení vodovodu v obci Paseky“ pro obec
Paseky, Paseky 17, 397 01 Písek, IČO 00512010,
2. smlouvu 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“ dle přílohy
návrhu č. 1141/RK/21;
III. ukládá
Mgr. Františku Talířovi, 1. náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje návrh dotací a vzor smlouvy
k projednání.
T: 20. 10. 2021

K bodu: Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. SK/OINF/020/21 na dodávku s názvem Obnova zálohovacího
zařízení a zálohovacího SW pro TC
Usnesení č. 1120/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
informace o smlouvě č. SK/OINF/020/21 na dodávku s názvem Obnova zálohovacího zařízení
a zálohovacího SW pro TC;
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SK/OINF/020/21 na dodávku s názvem Obnova zálohovacího zařízení
a zálohovacího SW pro TC dle přílohy č. 1 návrhu č. 1193/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.

K bodu: Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje na akci
Kyberbezpečnost v regionech – České Budějovice
Usnesení č. 1121/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje na akci
Kyberbezpečnost v regionech – České Budějovice a informace o této akci uvedené důvodové zprávě návrhu
č. 1218/RK/21;
II. schvaluje
poskytnutí účelového daru ve výši 35.000,-- Kč dle darovací smlouvy uvedené v příloze č. 2 návrhu
č. 1218/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení.
K bodu: Realizace projektu „Řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy, úsek II/160, ČK –
Větřní“ a jeho financování z rozpočtu JK
Usnesení č. 1122/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
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zastupitelstvu kraje schválit
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy, úsek
II/160, ČK – Větřní“ v rámci kolové 148. výzvy Ministerstva životního prostředí, prioritní osy 1, investiční
priority 2, SC 1.3 „Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“ s celkovými výdaji ve výši 58 865
862 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 53 014 962 Kč vč. DPH,
2. kofinancování projektu ve výši 15 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 7 952 244,30 Kč vč. DPH,
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1200/RK/21,
3. předfinancování projektu ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 45 062 717,70 Kč vč. DPH
s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č.1200 /RK/21,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 5 850 900 Kč vč. DPH s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 1200/RK/21;
II. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 10. 2021.

K bodu: „Modernizace komunikací II. třídy P12 A - část 2“ - dodatek č. 3
Usnesení č. 1123/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
dodatek č. 3 na akci „Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2“ uvedený v příloze č. 1 návrhu
č. 1215/RK/21;
II. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi Jihočeským krajem a zhotovitelem stavby
firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599, ve znění
přílohy č. 1 k návrhu č. 1215/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatku č. 3 smlouvy s firmou
SWIETELSKY stavební s.r.o. dle bodu II. tohoto usnesení hejtmanovi kraje k podpisu.
T: 20. 10. 2021

K bodu: Rozhodnutí zadavatele – veřejná zakázka „Výměna klimatizačních jednotek“
Usnesení č. 1124/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě, zprávu o hodnocení nabídek a protokoly o posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení uvedené v příloze č. 1-2 k návrhu č. 1194/RK/21 na plnění
veřejné zakázky s názvem „Výměna klimatizačních jednotek“ konané v režimu otevřeného nadlimitního
řízení za podmínek dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů;
II. schvaluje
1. výběr dodavatele k uzavření smlouvy na akci „Výměna klimatizačních jednotek“:
název společnosti: NEKO KLIMA, s.r.o.
se sídlem: Hruškové Dvory 49, 586 01 Jihlava
IČO: 46344306
za cenu nejvýše přípustnou 3 388 265,00 Kč bez DPH, 4 099 800,65 Kč vč. DPH,
2. uzavření smlouvy o dílo ve znění dle přílohy č. 2 k návrhu č. 887/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit všechny potřebné úkony k zadání veřejné zakázky „Výměna klimatizačních jednotek“
2. zajistit průběh realizace předmětu veřejné zakázky.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy, úsek
II/160, ČK – Větřní“
Usnesení č. 1125/2021/RK-26
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Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění výzvy k podání nabídek a základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení
komise podle návrhu č. 1172/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 ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce „Řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy, úsek II/160, ČK –
Větřní“;
III. jmenuje
komisi na výběr dodavatele „Řešení ohrožení komunikace nestabilními skalními svahy, úsek II/160, ČK –
Větřní“ pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 3 k návrhu č. 1172/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) Ing. Jan Vácha, ODSH KÚ
JUDr. Andrea Tetourová, ODSH KÚ
3) Milan Veleba, ODSH KÚ
Ing. Radomír Kučera, ODSH KÚ
4) Bc. Přemysl Kubalák, ředitel závodu ČK, SÚS Jčk
Jiří Němeček, závod ČK, SÚS Jčk
5) Ing. Štěpán Vondráček, OVZI KÚ
Irena Štěpánková, OVZI KÚ;
IV. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě
kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Cyklostezka Loučovice, úsek Lipno žst. - Sv. Prokop“
Usnesení č. 1126/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
znění základních údajů zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a ustanovení komise podle
návrhu č. 1186/RK/21 a jeho příloh č. 1–3;
II. schvaluje
zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Cyklostezka Loučovice, úsek Lipno žst. - Sv. Prokop“;
III. jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek na akci „Cyklostezka Loučovice, úsek Lipno žst. - Sv. Prokop“ pověřenou
všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 1186/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Milan Veleba, KÚ, ODSH
Ing. Radomír Kučera, KÚ, ODSH
2) Mgr. Michal Ludvík, OVZI
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI
3) Ing. Klára Tejmlová, OVZI
Ing. Kateřina Cundová, OVZI;
2. komisi na výběr dodavatele na akci „Cyklostezka Loučovice, úsek Lipno žst. - Sv. Prokop“ pověřenou
všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 1186/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
2) Ing. Jan Vácha, KÚ, ODSH
JUDr. Andrea Tetourová, KÚ, ODSH
3) Milan Veleba, KÚ, ODSH
Ing. Radomír Kučera, KÚ, ODSH
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4) Bc. Pavla Pulcová, KÚ, ODSH
Ing. Jan Hausel, KÚ, ODSH
5) Mgr. Michal Ludvík, OVZI JčK
Ing. Štěpán Vondráček, OVZI JčK;
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 „ICT a měřidla pro SOŠ SE Velešín“
Usnesení č. 1127/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění zadávací dokumentace a ustanovení komise podle návrhu č. 1202/RK/21 a jeho příloh č. 1 – 2,
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 „ICT a měřidla
pro SOŠ SE Velešín“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední odborné škole strojní a elektrotechnické, Velešín, U Hřiště 527, IČO 00583855,
jakožto zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „ICT a měřidla pro SOŠ SE Velešín“ pověřenou
všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č.1202/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
Pavel Hroch, náměstek hejtmana
2) Ing. Bc. Milan Timko, ředitel školy
Bc. Jana Kukačová, ekonom školy
3) Mgr. Vladimír Přibyl, zástupce ředitele školy
Mgr. Eliška Šiponová, zástupkyně ředitele školy
4) Ing. Hynek Čížek, Ph.D., vedoucí oddělení evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
Bc. Hana Burcevová, oddělení evropských fondů a strategií OŠMT KÚ
5) Ing. Vladimír Hruška, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ
Ing. Pavel Bürger, oddělení realizace veřejných zakázek OVZI KÚ,
2. Ing. Bc. Milanu Timkovi, řediteli Střední odborné školy strojní a elektrotechnické, Velešín, U Hřiště 527,
zajistit provedení zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Zadávací řízení – veřejná zakázka „Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku“ (SŠ a ZŠ
Vimperk, Nerudova 267)
Usnesení č. 1128/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. znění základních údajů zadávací dokumentace, položkového rozpočtu a ustanovení komise podle návrhu
č. 1203/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 „Technologie pro
digitální zpracování obrazu a zvuku“;
III. ukládá
1. z titulu zřizovatele Střední škole a Základní škole, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419, jakožto
zadavateli, jmenovat komisi na výběr dodavatele „Technologie pro digitální zpracování obrazu a zvuku“
pověřenou všemi úkony uvedenými v příloze č. 2 k návrhu č. 1203/RK/21 v tomto složení:
členové/náhradníci:
1) Mgr. Pavel Klíma, náměstek hejtmana
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Ing. Tomáš Hajdušek, náměstek hejtmana
2) Ing. Petr Žuravský, ředitel školy
Helena Kolafová, odborný referent školy
3) Petr Krejsa, pedagog
Eva Kerekešová, ekonomka školy
4) Bc. Hana Burcevová, DiS, OŠMT KÚ
Ing. Hynek Čížek, Ph.D., OŠMT KÚ
5) Irena Štěpánková, OVZI KÚ
Ing. Klára Tejmlová, OVZI KÚ,
2. Ing. Petru Žuravskému, řediteli Střední školy a Základní školy, Vimperk, Nerudova 267, zajistit provedení
zadávacího řízení a předložit zprávu radě kraje k projednání.

K bodu: Revokace usn. č. 227/2017/ZK-7 realizace projektu předkládaného do OP ŽP a jeho kofinancování
a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SPŠ strojní a stavební Tábor
Usnesení č. 1129/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit usnesení č. 227/2017/ZK-7 ze dne 22. 6. 2017 ve věci „Realizace projektu předkládaného do OP ŽP
a jeho kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje – SPŠ strojní
a stavební Tábor“,
2. schválit
a) realizaci projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla za TČ v budově SPŠ Tábor“ (žadatel: Střední
průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670) z Operačního programu Životní prostředí
s celkovými výdaji ve výši 20 955 131,63 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši
15 847 826,05 Kč,
b) realizaci projektu „Vzduchotechnika v budově SPŠ strojní a stavební Tábor“ (žadatel: Střední průmyslová
škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670) z Operačního programu Životní prostředí s celkovými
výdaji ve výši 3 027 710,40 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 3 027 710,40 Kč,
c) kofinancování projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla za TČ v budově SPŠ Tábor“ Jihočeským krajem
ve výši 45 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 7 131 521,73 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 1 návrhu č. 1125/RK/21,
d) kofinancování projektu „Vzduchotechnika v budově SPŠ strojní a stavební Tábor“ Jihočeským krajem ve
výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 908 313,12 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z Operačního programu Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy
č. 2 návrhu č. 1125/RK/21,
e) financování nezpůsobilých výdajů projektu „Zateplení a výměna zdroje tepla za TČ v budově SPŠ Tábor“
Jihočeským krajem v celkové výši 5 107 305,58 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu
Životní prostředí s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu
č. 1125/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 20. 10. 2021

K bodu: Schválení poskytnutí dotace na realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi v
Jihočeském kraji v rámci výzvy č. 30_21_011_68
Usnesení č. 1130/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem ve hmotné
nouzi v Jihočeském kraji 2021/2022 v rámci rozhodnutí MPSV č. 30_21_011_68“ prostřednictvím zřizovatelů
organizací dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 návrhu č. 1023/RK/20;
II. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpisu dotace dle přílohy č. 2 návrhu
č. 1211/RK/21,
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2. Mgr. Pavlovi Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh na jednání zastupitelstva kraje.
T: 20. 10. 2021

K bodu: Žádosti o poskytnutí individuální dotace v gesci OŠMT
Usnesení č. 1131/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje uvedené v důvodové zprávě návrhu
č. 1187/RK/21;
II. schvaluje
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Jihočeského kraje a uzavření veřejnoprávních smluv dle vzorové
smlouvy schválené usnesením rady kraje č. 570/2019/RK-67 ze dne 9. 5. 2019 s žadateli:
1. Česká společnost pro naturální sport, z.s., Svahová 2161/22a, 360 01 Karlovy Vary, IČO 26985942, ve
výši 25 000 Kč z požadované částky 50 000 Kč na realizaci akce „ICN Mezinárodní MČR 2021 v naturální
kulturistice a fitness“, termín dosažení účelu dotace 30. 10. 2021,
2. Jihočeský krajský volejbalový svaz, Skuherského 1478/14, 370 01 České Budějovice, IČO 06397395, ve
výši 100 000 Kč z požadované částky 100 000 Kč na realizaci akce „Oslavy 100 let Českého volejbalu
v Jihočeském kraji“, termín dosažení účelu dotace 30. 11. 2021;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje
schválit
1. poskytnutí individuální dotace žadateli Agentura Cyklistika, společnost s ručením omezeným, Na Bydžově
3122, 390 05 Tábor, IČO 63911167, v požadované výši 500 000 Kč na realizaci akce „Světový pohár
v cyklokrosu 2021“, termín dosažení účelu dotace 1. 2. 2022,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 1187/RK/21;
IV. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II.
tohoto usnesení,
2. Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh v souladu s částí III. tohoto usnesení
k projednání zastupitelstvu kraje.
T: 20. 10. 2021
K bodu: Žádost o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Písek
Usnesení č. 1132/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje Tělocvičné jednoty Sokol Písek,
Tyršova 395/3, 397 01 Písek, IČO 48256943, ve výši 100 000 Kč na realizaci akce „EHF European Cup 2.
kolo“;
II. schvaluje
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzorové
smlouvy schválené usnesením rady kraje č. 570/2019/RK-67 ze dne 9. 5. 2019 s žadatelem Tělocvičná
jednota Sokol Písek, Tyršova 395/3, 397 01 Písek, IČO 48256943, ve výši 50 000 Kč z požadované částky
100 000 Kč na realizaci akce „EHF European Cup 2. kolo“, termín dosažení účelu dotace 31. 10. 2021;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II.
tohoto usnesení.

K bodu: Přistoupení Jihočeského kraje k projektu „Kraje pro bezpečný internet“
Usnesení č. 1133/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
zapojení kraje do projektu „Kraje pro bezpečný internet“ v roce 2021/2022 a dalších letech včetně finanční
spoluúčasti ve výši 50 tis. Kč pro školní rok 2021/2022 a další roky v rámci SVR;
II. pověřuje
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Mgr. Pavla Klímu, náměstka hejtmana, k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina
a Jihočeským krajem.

K bodu: Návratná finanční výpomoc z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 1134/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
schválit
poskytnutí návratné finanční výpomoci pro:
1. Střední zdravotnickou školu, Tábor, Mostecká 1912, IČO 667391, ve výši 600 000 Kč,
2. Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou, České Budějovice, Dukelská 13, IČO 60075970,
ve výši 1 100 000 Kč,
3. Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137, IČO 60096136, ve výši 1 420 000 Kč,
4. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T.G. Masaryka 788, IČO 60064781
ve výši 670 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu č.1182/RK/21.

K bodu: Převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Usnesení č. 1135/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic pro Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7, IČO 75050102,
ve výši 500 000 Kč v souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1183/RK/21.

K bodu: Příspěvky z Fondu rozvoje školství
Usnesení č. 1136/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
1.příspěvek z Fondu rozvoje školství jako změnu závazného finančního vztahu ke zřizované organizaci pro:
1.1. Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1, IČO 60077638, ve výši 1 356 000 Kč
1.2. Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10, IČO 42409152, ve výši 1 050 000 Kč;
2. změnu účelu použití příspěvku z Fondu rozvoje školství pro Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec,
Růžová 10, IČO 42409152, ve výši 1 527 600,02 Kč souladu s důvodovou zprávou návrhu č. 1174/RK/21.

K bodu: Jmenování školské rady na nové funkční období
Usnesení č. 1137/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
výsledky voleb do dvou třetin školské rady při Střední škole, Trhové Sviny, Školní 709, IČO 00582298, a při
Základní škole, Blatná, Holečkova 1060, IČO 70834814, zřizované Jihočeským krajem, v souladu s § 167
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a dle důvodové zprávy návrhu č. 1 185/RK/21;
II. jmenuje
Mgr. Věru Korčakovou členem školské rady za zřizovatele při Střední škole, Trhové Sviny, Školní 709, IČO
00582298, 70834814 zřizované Jihočeským krajem, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Ing. Václava
Cheníčka členem školské rady za zřizovatele při Základní škole, Blatná, Holečkova 1060, IČO 70834814,
zřizované Jihočeským krajem, v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu s důvodovou zprávou.
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K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení zřizovaných krajem
Usnesení č. 1138/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. dodatek zřizovací listiny Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2,
IČO 71294775, kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 1161/RK/21,
2. dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1, IČO 60077638,
kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření“ dle přílohy č. 2 návrhu č. 1161/RK/21,
3. dodatek zřizovací listiny Středního odborného učiliště, Lišov, tř. 5. května 3, IČO 75050111, kterým se
mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává
k hospodaření“ dle přílohy č. 3 návrhu č. 1161/RK/21,
4. dodatek zřizovací listiny Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Radenín 1, IČO 70535779,
kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření“ dle přílohy č. 4 návrhu č. 1161/RK/21,
5. dodatek zřizovací listiny Střední školy technické a obchodní, Dačice, Strojírenská 304, IČO 13503308,
kterým se mění Příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření“ dle přílohy č. 5 návrhu č. 1161/RK/21;
II. ukládá
Mgr. Pavlu Klímovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 10. 2021

K bodu: Rozhodnutí jediného společníka - dokončení výběrového řízení a uzavření smlouvy - Realizace
měsíčního rozúčtování tržeb z časových přestupních papírových jízdních dokladů mezi dopravce zapojené v
IDS JK
Usnesení č. 1139/2021/RK-26
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. rozhoduje
v souladu s čl. 11 odst. 2 Zakladatelské listiny společnosti JIKORD s.r.o. o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu „Realizace měsíčního rozúčtování tržeb z časových přestupních papírových jízdních dokladů mezi
dopravce zapojené v IDS JK“ společnosti B&C Dopravní systémy s. r. o., sídlo Husova 517, 411 17,
Libochovice, IČO 28699572, jak je uvedeno v příloze návrhu č. 1150/RK/21;
II. ukládá
Ing. Josefu Michálkovi, jednateli společnosti JIKORD s.r.o., učinit příslušné kroky související s dokončením
výběrového řízení a uzavřít smlouvu s vítězem výběrového řízení veřejné zakázky „Realizace měsíčního
rozúčtování tržeb z časových přestupních papírových jízdních dokladů mezi dopravce zapojené v IDS JK“
společností B&C Dopravní systémy s. r. o., sídlo Husova 517, 411 17, Libochovice, IČO 28699572.
T: 29. 10. 2021

K bodu: Úhrada ztráty z dopravní obslužnosti související s epidemií Covid-19 za 1. čtvrtletí roku 2021 formou
mimořádné zálohy
Usnesení č. 1140/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informaci o vyšší ztrátě z dopravní obslužnosti za 1. čtvrtletí 2021 související se zavedenými opatřeními proti
nákaze Covid-19 a s epidemiologickou situací;
II. schvaluje
poskytnutí mimořádných záloh autobusovým dopravcům nad rámec zasílaných měsíčních zálohových plateb
uvedených v příloze návrhu č. 1214/RK/21.
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K bodu: Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor – Bechyně
Usnesení č. 1141/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
informace ve věci rozhodnutí o modernizaci tratě 202 Tábor – Bechyně;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit požadavek na modernizaci tratě 202 Tábor – Bechyně rekonstrukcí železničního
svršku a spodku, která umožní nasazení moderních vozidel na trať;
III. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstku hejtmana, předložit návrh uvedený v části II. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.
T: 20. 10. 2021

K bodu: Převzetí stavebních objektů v rámci staveb
Usnesení č. 1142/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
převzetí
a)
staveb rozšíření silnice II/105 a úpravy mostu včetně všech součástí a příslušenství a včetně zastavěných
pozemků vybudovaných v rámci stavby „LIDL novostavba prodejny potravin Milevsko“ na základě smlouvy
o budoucí dohodě o převzetí stavby od obchodní firmy Lidl Česká republika v. o. s., se sídlem Nárožní
1359/11, 158 00 Praha 5, IČO 26178541,
b)
stavby úpravy silnice II/161 (rozšíření o připojovací pruh včetně příčného propustku) včetně všech součástí
a příslušenství a včetně zastavěných pozemků vybudované v rámci stavby „Novostavba domu občanské
vybavenosti Studánky, obec Vyšší Brod“ na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby od ******,
c)
stavebního objektu SO 16.2 – Úprava křižovatky na silnici II/409 včetně všech součástí a příslušenství
a včetně zastavěných pozemků vybudované v rámci stavby „Příjezdová komunikace průmyslová zóna – C –
Energy v k. ú. Planá nad Lužnicí“ na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby od obchodní firmy
C – Energy Planá s. r. o., se sídlem Průmyslová 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 p. Sezimovo Ústí II,
IČO 25106481,
d)
stavebních objektů SO 111 – Okružní křižovatka silnic III/1488 a III/02310, SO 121 – Připojení Kardašovy
Řečice – SEVER, SO 122 – Přeložka silnice II/147, SO 123.2 – Úprava silnice III/14721, SO 125 – Přeložka
silnice III/02310 – připojení Kardašovy Řečice – JIH, SO 126 – Přeložka silnice III/02310, SO 127 – Přeložka
silnice III/1488 a SO 806 – Vegetační úpravy na silnicích ve správ SÚS JčK včetně všech součástí
a příslušenství a včetně zastavěných pozemků vybudovaných v rámci stavby „I/23 Kardašova Řečice –
obchvat, DÚR, IČ“ na základě smlouvy o budoucí dohodě o převzetí stavby od Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, za podmínky, že do doby uzavření vlastní
dohody bude z důvodu veřejného zájmu zajišťovat pro investora běžnou údržbu stavby bezúplatně Správa
a údržba silnic Jihočeského kraje, kdy v této době odpovídá investor za škody způsobené dopravně
technickým nebo stavebním stavem díla jako jeho vlastník, s výjimkou případných škod způsobených
v souvislosti s údržbou Správy a údržby silnic Jihočeského kraje;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit uzavření příslušných smluv dle části I. usnesení.

K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí s obcemi a státními organizacemi - vyhlášení
Usnesení č. 1143/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
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1. záměr darování
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2137/385 o výměře 45 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 2137/386
o výměře 29 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2149 pro obec České
Budějovice a k. ú. České Budějovice 2 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,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 19/9 o výměře 45 m2, trvalý travní porost, č. 22/4 o výměře
158 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, č. 68/18 o výměře 13 m 2, orná půda, č. 68/19 o výměře 342 m2,
orná půda, č. 93/14 o výměře 40 m2, orná půda, č. 93/15 o výměře 199 m2, orná půda, č. 642/26 o výměře
1471 m2, orná půda, č. 660/6 o výměře 318 m2, orná půda, č. 2811/12 o výměře 5349 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace a č. 2811/13 o výměře 249 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. 194 pro obec Lišov a k. ú. Lhotice u Českých Budějovic Městu Lišov, IČO 245178,
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Lišov
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)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 754/1 o výměře 548 m 2, lesní pozemek a č. 1261/27 o výměře
231 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1676 pro obec Volyně a k. ú.
Černětice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 358/10 o výměře 3823 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1559 pro obec Volyně a k. ú. Račí u Nišovic, pozemkových
parcel katastru nemovitostí č. 1222/2 o výměře 967 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 1229/3
o výměře 53 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 928 pro obec Volyně a k. ú.
Zechovice a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2271/6 o výměře 252 m 2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 2272/2 o výměře 78 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 2272/3 o výměře 1 m 2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1970 pro obec a k. ú. Volyně
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1686/1 o výměře
336 m2, ostatní plocha, neplodná půda, 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. Volyně
a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1261/19 o výměře 140 m 2, 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 Volyně a k. ú. Černětice v dosavadním vlastnictví Města Volyně,
IČO 252000, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
obě smluvní strany solidárně,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1229/2 o výměře 990 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 1285/4 o výměře 26 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. 49
pro obec a k. ú. Nová Ves nad Lužnicí v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely
katastru nemovitostí č. 83/2 o výměře 10 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1225/21 o výměře 114 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, č. 1225/31 o výměře 1968 m 2, ostatní plocha, silnice, č. 1226/7 o výměře
990 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1284/2 o výměře 7 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 2542/2 o výměře 145 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. 10001 pro obec a k. ú. Nová Ves nad Lužnicí
a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1047/6 o výměře 51 m 2, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Nová Ves nad Lužnicí a k. ú. Krabonoš v dosavadním
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vlastnictví Obce Nová Ves nad Lužnicí, IČO 666475, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
c)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2605/4 o výměře 10 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 2636/20 o výměře 946 m2, ostatní plocha, silnice a č. 3006 o výměře 5658 m2, ostatní plocha, silnice,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 50 pro obec a k. ú. Staré Město pod Landštejnem, pozemkové
parcely katastru nemovitostí č. 405 o výměře 9194 m 2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 50 pro obec Staré Město pod Landštejnem a k. ú. Dětříš, pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 957/2 o výměře 28 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 50
pro obec Staré Město pod Landštejnem a k. ú. Návary, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 486/3
o výměře 480 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. 50 pro obec Staré
Město pod Landštejnem a k. ú. Pernárec a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 835/4 o výměře
40 m2, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 50 pro obec Staré Město pod Landštejnem
a k. ú. Pomezí pod Landštejnem v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 2635/4 o výměře 646 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 2636/27 o výměře 1090 m 2,
ostatní plocha, silnice a č. 3299/2 o výměře 69 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. Staré Město pod Landštejnem, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 956/6
o výměře 1846 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Staré
Město pod Landštejnem a k. ú. Návary, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 407/2 o výměře 467 m 2,
ostatní plocha, silnice a č. 408/2 o výměře 215 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 Město pod Landštejnem a k. ú. Pernárec, pozemkové parcely katastru nemovitostí
č. 119/3 o výměře 529 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1232/3 o výměře 107 m 2, ostatní plocha, silnice,
č. 1232/12 o výměře 180 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1232/15 o výměře 38 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 Město pod Landštejnem a k. ú. Podlesí
pod Landštejnem, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 154/4 o výměře 232 m 2, ostatní plocha, silnice,
č. 171/4 o výměře 636 m2, ostatní plocha, silnice, č. 175 o výměře 737 m2, lesní pozemek a č. 720/7
o výměře 111 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
Město pod Landštejnem a k. ú. Pomezí pod Landštejnem, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 673/9
o výměře 84 m2, ostatní plocha, silnice a č. 675 o výměře 192 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Staré Město pod Landštejnem a k. ú. Veclov
a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 925/31 o výměře 1884 m 2, ostatní plocha, silnice, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Staré Město pod Landštejnem a k. ú. Vitíněves
v dosavadním vlastnictví Městyse Staré Město pod Landštejnem, IČO 247499, kdy poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,
d)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1731/3 o výměře 18 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1731/4
o výměře 199 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1731/5 o výměře 32 m 2, ostatní plocha,
jiná plocha, č. 1731/6 o výměře 39 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1784/10 o výměře 51 m 2, ostatní
plocha, jiná plocha, č. 1784/11 o výměře 415 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1784/12 o výměře 21 m 2,
ostatní plocha, jiná plocha, a č. 1785/4 o výměře 63 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 104 pro obec Březnice a k. ú. Březnice u Bechyně v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje
za díl „a“ o výměře 32 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 315 – 75/2020 ze dne 18. 5. 2021,
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 480/4, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001
pro obec Březnice a k. ú. Březnice u Bechyně v dosavadním vlastnictví Obce Březnice, IČO 252131,
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Březnice v rámci své investiční akce
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a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
e)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3420/2 o výměře 119 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. 162 pro obec Všemyslice a k. ú. Bohunice nad Vltavou v dosavadním vlastnictví
Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 3349/17 o výměře 95 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. 1 pro obec Všemyslice a k. ú. Bohunice nad Vltavou
v dosavadním vlastnictví Obce Všemyslice, IČO 245666, za podmínky, že Obec Všemyslice zřídí
ve prospěch Jihočeského kraje bezúplatně služebnost spočívající v právu zřízení, provozování, údržby
a oprav stavby Mostu ev. č. 12219 – 3 v obci Bohunice na částech pozemkových parcel katastru nemovitostí
č. 3349/1 a č. 3349/8 v k. ú. Bohunice nad Vltavou dle geometrického plánu č. 298 – 729/2020 ze dne
15. 6. 2021, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj v rámci své investiční
akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní
strany solidárně,
f)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 9349/8 o výměře 103 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č. 9349/9 o výměře 24 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 3949/11 o výměře 1 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, č. 9351/17 o výměře 120 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 9351/18 o výměře
11 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 9424/44 o výměře 101 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
č.9424/45 o výměře 242 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 9424/4 o výměře 136 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. 216 pro obec a k. ú. Slavonice
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 9349/12 o výměře
73 m2, ostatní plocha, silnice a č. 9349/13 o výměře 54 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. 10001 pro obec a k. ú. Slavonice v dosavadním vlastnictví Města Slavonice,
IČO 247456, za podmínky, že Jihočeský kraj zřídí ve prospěch Města Slavonice bezúplatně služebnost
spočívající v právu uložení vodovodní a kanalizační přípojky do pozemkových parcel katastru nemovitostí
č. 9349/1, č. 9349/10, č. 9351/19, č. 9349/12, č. 9351/2, č. 9424/1 a č. 9349/13 v k. ú. Slavonice
dle geometrického plánu č. 1525 – 98/2021 ze dne 9. 7. 2021 a v právu vstupu a vjezdu na tyto parcely
za účelem zajišťování provozu, nutných oprav, údržby a odborné revize předmětných staveb, 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
3. přijetí daru
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 582/2 o výměře 73 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 583/2
o výměře 85 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 584/2 o výměře 1 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 597/2
o výměře 12 m2, ostatní plocha, jiná plocha, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Košín
od Obce Košín, IČO 666971, kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí uhradí Jihočeský kraj,
b)
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 10/7 o výměře 19 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 162 – 176/2019 ze dne 24. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 10/4, zahrada, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Mladá Vožice a k. ú. Janov
u Mladé Vožice, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 44/5 o výměře 26 m 2, ostatní plocha, silnice
a č. 44/6 o výměře 100 m2, vodní plocha, tok přirozený, oddělených na základě geometrického plánu
č. 162 – 176/2019 ze dne 24. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 44/4, ostatní plocha,
neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Mladá Vožice a k. ú. Janov u Mladé Vožice
a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1153/5 o výměře 8 m 2, ostatní plocha, silnice, oddělené
na základě geometrického plánu č. 162 – 176/2019 ze dne 24. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1153/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec
Mladá Vožice a k. ú. Janov u Mladé Vožice od Města Mladá Vožice, IČO 252557, 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,
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c)
stavby stávající silnice I/39 v délce 1,310 km v provozním staničení od km 39,410 st. st. do km 40,720 st. st.
včetně všech součástí a příslušenství a včetně zastavěných pozemků v rámci stavby „I/39 Horní Planá“
za podmínky dobrého stavebně technického stavu na základě smlouvy o budoucí smlouvě darovací
od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle, IČO 65993390,
d)
stavby silnice I/23 v úseku od místa napojení stavebního objektu SO 121 – Připojení Kardašovy Řečice –
sever na stávající silnici I/23 do místa napojení stavebního objektu SO 125 – Přeložka silnice III/02310 –
připojení Kardašovy Řečice – jih na stávající silnici I/23 a dále stavby silnice I/23 v úseku od místa napojení
stavebního objektu SO 126 – Přeložka silnice III/02310 (u stavebního objektu SO 111 – okružní křižovatka
silnic III/1488 a III/02310) na stávající silnici I/23 do místa napojení stavebního objektu SO 126 – Přeložka
silnice III/02310 na stávající silnici I/23 včetně všech součástí a příslušenství a včetně zastavěných pozemků
v rámci stavby „I/23 Kardašova Řečice – obchvat, DÚR, IČ“ za podmínky dobrého stavebně technického
stavu na základě smlouvy o budoucí smlouvě darovací od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle, IČO 65993390,
4. bezúplatný převod
a)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1160/42 o výměře 42 m 2, ostatní plocha, silnice a č. 1160/43
o výměře 24 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 162 – 176/2019
ze dne 24. 4. 2020 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1160/9, vodní plocha, tok přirozený, která je
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 93 pro obec Mladá Vožice a k. ú. Janov u Mladé Vožice z vlastnictví ČR – Povodí
Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO 70889953, 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,
b)
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1232 o výměře 7988 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace
a č. 1233 o výměře 2744 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. 167
pro obec a k. ú. Nová Ves nad Lužnicí, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1931 o výměře 3862 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. 4 pro obec Nové Hrady a k. ú.
Vyšné 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) a b) a 4. usnesení k vlastnímu
hospodářskému využití ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění
a ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích,
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem,
čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje,
p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané
„Soupis majetku“, která se tak doplní o nemovitosti uvedené v části I. 3. a) a b) a 4. usnesení jako předmět
daru a bezúplatného převodu;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Záměr prodeje pozemků v k. ú. Nová Pec a Zvonková - vyhlášení
Usnesení č. 1144/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 533/3 o výměře
2257 m2, lesní pozemek a č. 533/4 o výměře 2324 m 2, lesní pozemek, které jsou zapsány u Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 80
pro obec a k. ú. Nová Pec a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 759/346 o výměře 879 m 2,
lesní pozemek, č. 759/348 o výměře 1141 m2, lesní pozemek, č. 759/350 o výměře 115 m 2, lesní pozemek,
č. 759/351 o výměře 993 m2, lesní pozemek, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
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Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 57 pro obec Horní Planá
a k. ú. Zvonková za cenu zjištěnou znaleckým posudkem – tj. 157 070,- Kč a náklady spojené s prodejem
nemovitostí;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, přeložit návrh popsaný v části I. usnesení k projednání
zastupitelstvu kraje.

K bodu: Záměr prodeje pozemku v k. ú. Černětice - vyhlášení
Usnesení č. 1145/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1261/13 o výměře
3803 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1676 pro obec Volyně a k. ú. Černětice
nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem – tj. 819 580,- Kč a náklady spojené s prodejem
nemovitosti za podmínky, že kupující je povinen zachovat charakter veřejně přístupné účelové komunikace;
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. Chvalšovice - vyhlášení
Usnesení č. 1146/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 443/3 o výměře 558
m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 325 pro obec Dřešín a k. ú. Chvalšovice
nejméně za cenu obvyklou v daném místě a čase – tj. 12 470, - Kč, kdy náklady spojené s prodejem
nemovitostí uhradí Jihočeský kraj;
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. Hašlovice - vyhlášení
Usnesení č. 1147/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje stavební parcely katastru nemovitostí č. 158/2 o výměře 11 m 2,
zastavěná plocha a nádvoří, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1145 pro obec Větřní a k. ú. Hašlovice
nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem – tj. 9 250,- 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: Zrušení usnesení č. 268/2020/ZK-29 a záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Strakonice
Usnesení č. 1148/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I.
doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. zrušit
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usnesení č. 268/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020 k bodu „Záměr prodeje nepotřebných nemovitostí
v k. ú. Strakonice“;
2. schválit
záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Strakonice, svěřených k hospodaření Vyšší odborné
škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934,
IČO 72549581, a to pozemku stavební parcely KN č. 195, včetně stavby občanské vybavenosti čp. 163
v ulici Kochana z Prachové, Strakonice I, která je jeho součástí, z majetku Jihočeského kraje, společnosti
HAMAGA a.s., se sídlem Ratajova 1113/8, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČO 25170562, za cenu v místě
a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, tj. 15 500 000 Kč + náklady spojené s prodejem;
3. uložit
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr prodeje dle části I. 2. tohoto usnesení na úřední desce,
b) po splnění části I. 3. a) tohoto usnesení připravit návrh na prodej předmětných nemovitostí
k projednání v orgánech kraje;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Záměr prodeje plynárenského zařízení v k.ú. Vimperk
Usnesení č. 1149/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I.
schvaluje
záměr prodeje části plynárenského zařízení v k. ú. Vimperk, s nímž hospodaří Střední škola a Základní
škola, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419, o předpokládané výměře cca 408 m, která bude upřesněna
na základě geometrického plánu, společnosti EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé pole, 602 00
Brno, IČO 28085400, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem + náklady spojené
s prodejem;
II. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
a) zveřejnit záměr prodeje dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné
lhůty,
b) po splnění části II. 1. a) tohoto usnesení a po obdržení konkrétních podmínek prodeje ze strany EG.D,
a.s., včetně geometrického plánu a znaleckého posudku, připravit návrh prodeje předmětného zařízení k
projednání v orgánech kraje,
2. Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh prodeje k projednání radě kraje.

K bodu: Koupě pozemku v k. ú. Lišov od společnosti PCO - Lišov s.r.o.
Usnesení č. 1150/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit
a) koupi pozemku poz. parcely KN p. č. 794/64 v k. ú. Lišov od společnosti PCO - Lišov s.r.o., se sídlem
Hůrecká 379/36, 373 72 Lišov, IČO 07384351, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 432 000 Kč +
náklady spojené s prodejem, do vlastnictví Jihočeského kraje, dle návrhu kupní smlouvy
č. SK/OHMS/251/21 v příloze č. 4 návrhu č. 1142/RK/21,
b) předání pozemku dle části I. 1. a) k hospodaření se svěřeným majetkem Střednímu odbornému učilišti,
Lišov, tř. 5. května 3, IČO 75050111, ke dni podání návrhu na vklad práva z kupní smlouvy do katastru
nemovitostí,
2. uložit
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a) usnesení,
b) zajistit po vkladu 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 432 000 Kč budou čerpány zapojením prostředků
Fondu rozvoje školství Jihočeského kraje do rozpočtu kraje v roce 2021;
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II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh k projednání zastupitelstvu kraje.

K bodu: Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Chvaletín
Usnesení č. 1151/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 958/2021/RK-23 ze dne 25. 08. 2021 k bodu „Zrušení usnesení a 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. 1071/RK/21 s překročením
limitů ceny o +3,1 % a výměry o +3,3 % 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. tohoto usnesení.

K bodu: Zrušení usnesení a souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami v k. ú. Debrník a části k. ú. Svinky
Usnesení č. 1152/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 740/2021/RK-19 ze dne 10. 06. 2021 k bodu „Souhlas vlastníka s pozemkovými úpravami
v k. ú. Debrník a v části k. ú. Svinky“;
II. schvaluje
návrh nových pozemků při pozemkové úpravě v k. ú. Debrník a v části k. ú. Svinky, svěřených
k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, IČO 70971641, na LV č. 233 podle přílohy 1 návrhu
č. 1204/RK/21 s překročením limitů ceny o +19,8 % a výměry o +19,3 % ve prospěch kraje bez požadavku
na doplacení ceny;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci částí I. a II. tohoto usnesení.

K bodu: Rozsudek o určení vlastnického práva
Usnesení č. 1153/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1.vzít na vědomí
rozsudek Okresního soudu v Táboře č. j. 10 C 164/2020-62 ze dne 24. 6. 2021, kterým bylo rozhodnuto, že
******, byl ke dni své smrti vlastníkem části pozemku pozemkové parcely KN č. 62/1 vyznačené na
geometrickém plánu č. 310-276/2020 jako pozemek pozemková parcela 62/4 o výměře 547 m2 v
katastrálním území Radenín,
2. schválit
vyjmutí nemovitosti dle části I. 1. usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem Dětskému domovu,
Základní škole a Školní jídelně, Radenín 1, IČO 70535779, ke dni podání návrhu na vklad do katastru
nemovitostí,
3. uložit
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. 2. usnesení;
II. ukládá
Mgr. Bc. Antonínu Krákovi, náměstkovi hejtmana, předložit tento návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
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K bodu: Uzavření smluv o zřízení věcného břemene v k. ú. Staré Hodějovice - trubní přivaděč
Usnesení č. 1154/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako
oprávněným a společností Lesy České republiky, státní podnik, se sídlem Přemyslova 1106/19,
500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, jako povinným na části pozemku parc. KN č. 708 v rozsahu dle
geometrického plánu č. 1517-17/2021 v k. ú. Staré Hodějovice dle návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/225/21
v příloze č. 1 návrhu č. 963/RK/21,
2. zřízení bezúplatného věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene na částech pozemků parc. KN č. 704, č. 705/1, č. 705/2, č. 705/3 a č. 705/5 v k. ú. Staré
Hodějovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 1517-17/2021, ve vlastnictví obce Staré Hodějovice, se
sídlem Na Návsi 30, 370 08 Staré Hodějovice, IČO 00245453, které spočívá v právu uložení trubního
přivaděče a v právu vstupu a vjezdu za účelem provozování, kontrol, oprav a údržby ve prospěch
Jihočeského kraje, IČO 70890650, dle návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/205/21 v příloze č. 2 návrhu
č. 963/RK/21,
3. zřízení věcného břemene – služebnosti na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
na části pozemku parc. KN č. 701/1 v k. ú. Staré Hodějovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 151717/2021, ve vlastnictví ******, které spočívá v právu uložení trubního přivaděče a v právu vstupu a vjezdu za
účelem provozování, kontrol, oprav a údržby ve prospěch Jihočeského kraje, IČO 70890650, za
jednorázovou úhradu 50 000 Kč dle návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/218/21 v příloze č. 3 návrhu č.
963/RK/21;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. usnesení.

K bodu: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. SVB/OHMS/211/21 v k. ú. Bechyně - T-Mobile
Czech Republic a.s.
Usnesení č. 1155/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jako povinným
a společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, jako oprávněným na části pozemku pozemkové
parc. KN č. 1973/2 v rozsahu dle geometrického plánu č. 1760-100/2021 v k. ú. Bechyně dle návrhu smlouvy
č. SVB/OHMS/211/21 v příloze č. 1 návrhu č. 871/RK/21;
II. pověřuje
Mgr. Martinu Smětákovou, ředitelku Domova pro seniory Bechyně, Na Libuši 999, Bechyně, IČO 75011239,
kontrolou dodržování podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene dle části I. usnesení.

K bodu: Rozhodnutí o povolení výjimky ze stavební uzávěry pro D3 v k.ú. Vráto - prodejna BILLA
Usnesení č. 1156/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. rozhodla
o udělení výjimky ze stavební uzávěry pro území určené pro stavbu dálnici D3 v úseku Úsilné – Hodějovice
vydané územním opatřením Rady Jihočeského kraje dne 17. 7. 2014 pod čj. KUJCK 44188/2014, pro stavbu
dočasné prodejny potravin BILLA a související stavby dopravní a technické infrastruktury na pozemcích č.
parc. 255/1, 255/11, 255/19, 255/14, 255/20, 255/21, 255/25, 255/26, 255/27, 255/28, 484/45, 484/32,
484/42 a 484/1 k.ú. Vráto na dobu 22 let.
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. usnesení.

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 návrh
Usnesení č. 1157/2021/RK-26
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Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
návrh Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 podle příloh návrhu č. 1177/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit Pravidla Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022,
2. vyhlásit Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022 s termínem zveřejnění výzvy dne
21. 10. 2021, termínem zahájení podávání žádostí dne 22. 11. 2021 a termínem ukončení podávání žádostí
dne 31. 12. 2021;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh vyhlášení dotačního programu zastupitelstvu kraje
k projednání.
T: 20. 10. 2021

K bodu: Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2022
Usnesení č. 1158/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
strukturu Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2022 dle přílohy návrhu č. 1195/RK/21
v upraveném znění;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje
1. schválit Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2022 dle přílohy návrhu č. 1195/RK/21 v celkové výši
309 500 000 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 zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 10. 2021

K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021 - výběr projektů
Usnesení č. 1159/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
protokol z hlasování „per rollam“ hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok
2021, dle přílohy č. 1 návrhu č. 1184/RK/21;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. navýšení alokace Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací
dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021, na částku 2 827 227 Kč, a to o prostředky
z nevyčerpané alokace Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy malých vodních
nádrží, 1. výzva pro rok 2021,
2. poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací
dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021, v celkové výši 2 827 227 Kč dle příloh návrhu
č. 1184/RK/21 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh seznamu hodnotící
komisí doporučených projektů.
T: 20. 10. 2021

K bodu: Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje
Usnesení č. 1160/2021/RK-26
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Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. žádost příjemce dotace města Vlachovo Březí, náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí, IČO
00250821, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava MK Vlachovo Březí – ulice Kozinova, reg.
č. 459-01-007/21 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních
komunikací, 1. výzva pro rok 2021,
2. žádost příjemce dotace městysu Strážný, Strážný 23, 384 43 Strážný, IČO 00250694, o prodloužení
termínu realizace projektu „Strážný - prameniště - rekonstrukce přívodního řadu“, reg. č. 434-02-007/21
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury,
1. výzva pro rok 2021,
3. žádost příjemce dotace obce Nová Ves nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí 109, 378 09 Nová Ves nad
Lužnicí, IČO 00666475, o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace, ČOV a vodovod Žofina Huť kanalizace“, reg. č. 434-01-003/21 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby
a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2021,
4. žádost příjemce dotace obce Nová Ves nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí 109, 378 09 Nová Ves nad
Lužnicí, IČO 00666475, o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace, ČOV a vodovod Žofina Huť vodovod“, reg. č. 434-02-011/21 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2021,
5. žádost příjemce dotace obce Nová Ves nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí 109, 378 09 Nová Ves nad
Lužnicí, IČO 00666475, o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace, ČOV a vodovod Žofina Huť ČOV“, reg. č. 434-03-001/21 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2021,
6. žádost příjemce dotace obce Ločenice, Ločenice 158, 373 22 Ločenice, IČO 00245208, o prodloužení
termínu realizace projektu „Ločenice - rekonstrukce silnice III/1567 - kanalizace“, reg. č. 434-01-010/21
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury,
1. výzva pro rok 2021,
7. žádost příjemce dotace obce Ločenice, Ločenice 158, 373 22 Ločenice, IČO 00245208, o prodloužení
termínu realizace projektu „Ločenice - rekonstrukce silnice III/1567 - vodovod“, reg. č. 434-02-020/21 v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury,
1. výzva pro rok 2021,
8. žádost příjemce dotace obce Kestřany, Kestřany 136, 398 21 Kestřany, IČO 00249742, o prodloužení
termínu realizace projektu „Kestřany ČOV - intenzifikace“, reg. č. 434-03-002/21 v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok
2021,
9. žádost příjemce dotace obce Žďár, Žďár 20, 398 11 Protivín, IČO 00512028, o prodloužení termínu
realizace projektu „Územní plán obce Žďár“, reg. č. 425-01-012/19 v rámci Dotačního programu Jihočeského
kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019,
10. žádost příjemce dotace obce Cep, Cep 66, 379 01 Třeboň, IČO 00476706, o prodloužení termínu
realizace projektu „Pořízení územního plánu obce Cep“, reg. č. 425-01-022/19 v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok
2019,
11. žádost příjemce dotace obce Heřmaneč, Heřmaneč 20, 378 53 Strmilov, IČO 00477010, o prodloužení
termínu realizace projektu „Územní plán Heřmaneč“, reg. č. 425-01-023/19 v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok
2019;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodloužení termínu realizace projektu „Oprava MK Vlachovo Březí – ulice Kozinova“, reg. č. 459-01007/21, příjemce dotace město Vlachovo Březí, náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí, IČO
00250821, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních
komunikací, 1. výzva pro rok 2021, a to do 30. 11. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 8. 12.
2021,
2. prodloužení termínu realizace projektu „Strážný - prameniště - rekonstrukce přívodního řadu“, reg. č. 43402-007/21, příjemce dotace městys Strážný, Strážný 23, 384 43 Strážný, IČO 00250694, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok
2021, a to do 30. 11. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 12. 2021,
3. prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace, ČOV a vodovod Žofina Huť - kanalizace“, reg. č. 43401-003/21, příjemce dotace obec Nová Ves nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí 109, 378 09 Nová Ves nad
Lužnicí, IČO 00666475, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy
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vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2021, a to do 30. 6. 2022 s termínem podání závěrečné
zprávy do 14. 7. 2022,
4. prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace, ČOV a vodovod Žofina Huť - vodovod“, reg. č. 43402-011/21, příjemce dotace obec Nová Ves nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí 109, 378 09 Nová Ves nad
Lužnicí, IČO 00666475, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2021, a to do 30. 6. 2022 s termínem podání závěrečné
zprávy do 14. 7. 2022,
5. prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace, ČOV a vodovod Žofina Huť - ČOV“, reg. č. 434-03001/21, příjemce dotace obec Nová Ves nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí 109, 378 09 Nová Ves nad
Lužnicí, IČO 00666475, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2021, a to do 30. 6. 2022 s termínem podání závěrečné
zprávy do 14. 7. 2022,
6. prodloužení termínu realizace projektu „Ločenice - rekonstrukce silnice III/1567 - kanalizace“, reg. č. 43401-010/21, příjemce dotace obec Ločenice, Ločenice 158, 373 22 Ločenice, IČO 00245208, v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury,
1. výzva pro rok 2021, a to do 31. 12. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 1. 2022,
7. prodloužení termínu realizace projektu „Ločenice - rekonstrukce silnice III/1567 - vodovod“, reg. č. 434-02020/21, příjemce dotace obec Ločenice, Ločenice 158, 373 22 Ločenice, IČO 00245208, v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok
2021, a to do 31. 12. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 1. 2022,
8. prodloužení termínu realizace projektu „Kestřany ČOV - intenzifikace“, reg. č. 434-03-002/21, příjemce
dotace obec Kestřany, Kestřany 136, 398 21 Kestřany, IČO 00249742, v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2021, a to
do 15. 12. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 29. 12. 2021,
9. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Žďár“, reg. č. 425-01-012/19, příjemce dotace
obec Žďár, Žďár 20, 398 11 Protivín, IČO 00512028, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019, a to
do 31. 12. 2021 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2022,
10. prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení územního plánu obce Cep“, reg. č. 425-01-022/19,
příjemce dotace obec Cep, Cep 66, 379 01 Třeboň, IČO 00476706, 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,
11. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Heřmaneč“, reg. č. 425-01-023/19, příjemce dotace
obec Heřmaneč, Heřmaneč 20, 378 53 Strmilov, IČO 00477010, 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;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 10. 2021

K bodu: Žádost o změnu projektu „Mistrovství světa WSKA Karate Anglie Liverpool, ME ESKA Karate
Švýcarsko, turnaj K1 Poreč, youth league WKF, povinné turnaje ČSKE pro ME a MS“
Usnesení č. 1161/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost příjemce dotace Tělocvičné jednoty Sokol Boršov nad Vltavou, Poříčská 189, 373 82 Boršov nad
Vltavou, IČO 62534351, o změnu názvu, obsahu a rozpočtu projektu „Mistrovství světa WSKA Karate Anglie
Liverpool, ME ESKA Karate Švýcarsko, turnaj K1 Poreč, youth leaque WKF, povinné turnaje ČSKE pro ME
a MS“, registrační č. 458-02-013/21, číslo smlouvy SDO/OEZI/763/21, podpořeného v rámci Dotačního
programu Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu,
1. výzva pro rok 2021;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu názvu, obsahu a rozpočtu projektu „Mistrovství světa WSKA Karate
Anglie Liverpool, ME ESKA Karate Švýcarsko, turnaj K1 Poreč, youth leaque WKF, povinné turnaje ČSKE
pro ME a MS“, registrační č. 458-02-013/21, číslo smlouvy SDO/OEZI/763/21, podpořeného v rámci
Dotačního programu Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a
sportu, 1. výzva pro rok 2021, a to tak, že název se mění na „Mistrovství světa v karate WSF Istambul, turnaj
K1 Poreč, turnaj K1 Benátky a povinné turnaje ČSKE pro ME a MS“, obsah projektu se mění na účast na
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Mistrovství světa v karate WSF v Istanbulu (Turecko), na turnajích K1 Poreč a Benátky a povinných turnajích
ČSKE pro ME a MS, rozpočet se mění dle přílohy č. 2 návrhu č. 1222/RK/21;
III. ukládá
Pavlu Hrochovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 10. 2021

K bodu: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
Usnesení č. 1162/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Stanislava Peška o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v uzavřených smlouvách
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. 1198/RK/21;
II. schvaluje
1. Stanislavu Peškovi, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu
Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“,
1. výzva, do 31. 12. 2021,
2. uzavření dodatku č. 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/4670/2020 ze dne 9. 4. 2020 ve znění dodatku
č. 1 SDO/OEZI/4670/2020/D č. 1 ze dne 12. 2. 2021, kterým je prodloužen termín realizace výměny zdroje
tepla do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1198/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 15. 11. 2021
K bodu: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové
dotace v Jihočeském kraji - Nová zelená úsporám“
Usnesení č. 1163/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
žádost Davida Havlíka o prodloužení termínu výměny zdroje tepla v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“,
dle přílohy č. 1 k návrhu č. 1199/RK/21;
II. schvaluje
1. Davidu Havlíkovi, prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla v rámci projektu „Kotlíkové dotace
v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ do 31. 12. 2021,
2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu
„Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, č. smlouvy SDO/OEZI/6765/2020 ze dne
1. 10. 2020 ve znění dodatku č. 1 SDO/OEZI/6765/2020/D č. 1 ze dne 24. 8. 2021, kterým je prodloužen
termín realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 1199/RK/21;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
T: 15. 11. 2021

K bodu: Finanční prostředky pro příspěvkové organizace v oblasti kultury
Usnesení č. 1164/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
navýšení provozních příspěvků příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti kultury
pro rok 2021 ve výši 4 000 000 Kč z rozpočtu OKPP u těchto příjemců:
1. Alšova jihočeská galerie - ve výši 1 500 000 Kč,
2. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích – ve výši 2 500 000 Kč;
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II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit realizaci uvedeného usnesení.

K bodu: Úprava rozpočtu příspěvkových organizací v oblasti kultury na nákup sbírkových předmětů
Usnesení č. 1165/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
ukládá
zřizovaným organizacím provést mimořádný příděl prostředků do vlastních investičních fondů na nákup
sbírkových předmětů v roce 2021 u těchto sbírkotvorných organizací:
1. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - ve výši 900 000 Kč,
2. Muzeum Jindřichohradecka - ve výši 300 000 Kč,
3. Muzeum středního Pootaví Strakonice - ve výši 2 000 000 Kč,
4. Prácheňské muzeum v Písku - ve výši 500 000 Kč,
5. Regionální muzeum v Českém Krumlově - ve výši 150 000 Kč.

K bodu: Změna charakteru příspěvku na rok 2021 u p. o. Jihočeská filharmonie
Usnesení č. 1166/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. pro příspěvkovou organizaci Jihočeská filharmonie, Kněžská 411/6, České Budějovice, IČO 00396036,
změnu charakteru příspěvku na rok 2021 dle důvodové zprávy ve výši 3 000 000 Kč,
2. změnu Plánu pořízení investic na rok 2021 schváleného usnesením č. 52/2021/RK-8 ze dne 28. 1. 2021
dle přílohy č. 1 a 2;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit realizaci uvedeného usnesení.

K bodu: Žádosti o změnu realizace projektů podpořených z Krajského investičního fondu
Usnesení č. 1167/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I.
bere na vědomí
1. informaci města Lišov o odstoupení od podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z Krajského investičního
fondu,
2. žádost obce Včelná, města Třeboň, obce Nadějkov, obce Mičovice, obce Vacov o prodloužení doby
realizace u projektů podpořených z Krajského investičního fondu,
3. žádost obce Těšovice o změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkovém rozpočtu akce;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit
1. prodloužení doby realizace projektu „Rekonstrukce kulturního (komunitního) domu Včelná“, příjemce
dotace obec Včelná, a to do 30. 9. 2021,
2. prodloužení doby realizace projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury v Třeboni – 1. etapa“, příjemce
dotace město Třeboň, a to do 30. 11. 2021,
3. prodloužení doby realizace projektu „Polyfunkční komunitní centrum Nadějkov“, příjemce dotace obec
Nadějkov, a to do 30. 8. 2021,
4. prodloužení doby realizace projektu „Rekonstrukce kulturního domu v Jámě“, příjemce dotace obec
Mičovice, a to do 31. 12. 2022,
5. prodloužení doby realizace projektu „Revitalizace náměstí ve Vacově II. etapa“, příjemce obec Vacov, a to
do 31. 8. 2022,
6. změna podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových nákladech na projekt „Rekonstrukce
kulturního domu v Bělči“, a to na 48,48 %;
III. ukládá
Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstku hejtmana, předložit návrh zastupitelstvu kraje k projednání.
T: 20. 10. 2021
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K bodu: Rozpočtové změny 23/21
Usnesení č. 1168/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
I. schvaluje
rozpočtová opatření č. 312/R – 331/R;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 290/Z – 311/Z;
III. ukládá
1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 312/R –
331/R,
2. Ing. Tomáši Hajduškovi, náměstkovi hejtmana, předložit rozpočtová opatření č. 290/Z – 311/Z
zastupitelstvu kraje k projednání.

K bodu: Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje 20. 10. 2021
Usnesení č. 1169/2021/RK-26
Rada Jihočeského kraje
schvaluje
návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 20. 10. 2021.

MUDr. Martin Kuba
Hejtman Jihočeského kraje

……………………………………..
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