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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 

 

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE 

VÝPIS USNESENÍ 

Výpis usnesení z 11. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 22. 2. 2018 
 
 
Program: 
 

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 17. 11. 2017 do 31. 1. 2018 
Usnesení 1/2018/ZK-11 

2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje 
Usnesení 2/2018/ZK-11 

3. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje 
Usnesení 3/2018/ZK-11 

4. Strategie spolupráce 2030 mezi spolkovou zemí Horní Rakousko a Jihočeským krajem 
Usnesení 4/2018/ZK-11 

5. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků pro Kancelář ERDV 
Usnesení 5/2018/ZK-11 

6. Návrh na změnu zřizovací listiny Jihočeské centrály cestovního ruchu, p.o. 
Usnesení 6/2018/ZK-11 

7. Poskytnutí individuálních dotací alokovaných v rozpočtu 2018 v gesci odboru Kancelář hejtmanky 
Usnesení 7/2018/ZK-11 

8. Poskytnutí individuální dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků 
Usnesení 8/2018/ZK-11 

9. Návrh volby přísedících krajského soudu 
Usnesení 9/2018/ZK-11 

10. Vydání 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
  Usnesení 10/2018/ZK-11 

11. Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádosti o prodloužení termínu 
pro předložení závěrečné zprávy 

Usnesení 11/2018/ZK-11 
12. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé 

podnikatele v Jihočeském kraji 
Usnesení 12/2018/ZK-11 

13. Zrušení usnesení č. 77/2017/ZK-4 a realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) C II“ a 
jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje 

Usnesení 13/2018/ZK-11 
14. Zrušení usnesení č. 78/2017/ZK-4 a realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) D II“ a 

jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje 
Usnesení 14/2018/ZK-11 

15. Zrušení usnesení č. 79/2017/ZK-4 a realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) E II“ a 
jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje 

Usnesení 15/2018/ZK-11 
16. Realizace projektu „Most ev.č. 160 – 020 před Rožmberkem“ a „Most ev.č. 160 – 021 před Rožmberkem“ 

a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje 
Usnesení 16/2018/ZK-11 

17. Realizace projektu „Most ev.č. 151-005 v Liščích Horách před Dačicemi“ a jeho financování z rozpočtu 
Jihočeského kraje 

Usnesení 17/2018/ZK-11 
18. Realizace projektu „Most ev.č. 160-007 na konci dřevoskladu“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského 

kraje 
Usnesení 18/2018/ZK-11 

19. Aktualizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji 
Usnesení 19/2018/ZK-11 

20. Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v 
JčK pro rok 2018 
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Usnesení 20/2018/ZK-11 
21. Poskytnutí dotace Dětskému centru Jčk Strakonice 

Usnesení 21/2018/ZK-11 
22. Koncepce oddělení prevence a humanitních činností na období 2018 - 2020 

Usnesení 22/2018/ZK-11 
23. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti 

Usnesení 23/2018/ZK-11 
24. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení 

Usnesení 24/2018/ZK-11 
25. Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Usnesení 25/2018/ZK-11 
26. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu 

Usnesení 26/2018/ZK-11 
27. Žádost o spoluúčast Jihočeského kraje na financování rekonstrukce tribuny atletického stadionu 

Usnesení 27/2018/ZK-11 
28. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje 

Usnesení 28/2018/ZK-11 
29. Žádost o změnu realizace projektu v rámci dotačního programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí 

Jihočeského kraje 
Usnesení 29/2018/ZK-11 

30. Změna usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 392/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017 ve věci „Dotační 
programy Jihočeského kraje pro rok 2018“ 

Usnesení 30/2018/ZK-11 
31. Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 

2018 - výběr projektů 
Usnesení 31/2018/ZK-11 

32. Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 
2018 - výběr projektů 

Usnesení 32/2018/ZK-11 
33. Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 

2018, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
Usnesení 33/2018/ZK-11 

34. Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji, 
1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 

Usnesení 34/2018/ZK-11 
35. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním 

vyloučením na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
Usnesení 35/2018/ZK-11 

36. Projekt „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL 
Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje 

Usnesení 36/2018/ZK-11 
37. Zrušení usnesení č. 410/2016/ZK-25 a schválení projektu „Optimalization of Natura 2000 sites 

management delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia“ 
Usnesení 37/2018/ZK-11 

38. Dodatek ke zřizovací listině organizace Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 
Usnesení 38/2018/ZK-11 

39. Individuální dotace v oblasti kultury 
Usnesení 39/2018/ZK-11 

40. Návrhy smluv o poskytnutí individuálních dotací pro pověřené knihovny regionálními funkcemi v 
Jihočeském kraji 

Usnesení 40/2018/ZK-11 
41. Předfinancování a kofinancování projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“ z 

rozpočtu kraje (žadatel: KS NS MAS JčK) 
Usnesení 41/2018/ZK-11 

42. Kofinancování a předfinancování projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“ z 
rozpočtu kraje (žadatel: Přírodní zahrada, z. s.) 

Usnesení 42/2018/ZK-11 
43. Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2017 

Usnesení 43/2018/ZK-11 
44. Rozpočtové změny 3/18 
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Usnesení 44/2018/ZK-11 
45. Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, vyřazení staveb z hospodaření 

Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k demolici 
Usnesení 45/2018/ZK-11 

46. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru 
Usnesení 46/2018/ZK-11 

47. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení 
Usnesení 47/2018/ZK-11 

48. Záměr prodeje části pozemkové parcely ve vlastnictví kraje v k. ú. Budislav 
Usnesení 48/2018/ZK-11 

49. Výkup pozemků v areálu ČOV Litvínovice 
Usnesení 49/2018/ZK-11 

50. Koupě pozemkových parcel v k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice 
Usnesení 50/2018/ZK-11 

51. Vzájemné darování pozemků mezi Jihočeským krajem a městem Vimperk 
Usnesení 51/2018/ZK-11 

52. Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. Stachy 
Usnesení 52/2018/ZK-11 

53. Zánik věcného práva předkupního 
Usnesení 53/2018/ZK-11 

54. Vzorová smlouva na bezúplatný převod pozemků ČR dle zákona o Státním pozemkovém úřadu  
Usnesení 54/2018/ZK-11 

55. Vyřazení technického zhodnocení cizího majetku z účetní a majetkové evidence ZZS Jihočeského kraje 
Usnesení 55/2018/ZK-11 

56. Plán činnosti Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2018 
Usnesení 56/2018/ZK-11 

57. Plán práce Výboru pro podporu hospodářského rozvoje Zastupitelstva Jihočeského kraje na 1. pololetí 
roku 2018 

Usnesení 57/2018/ZK-11 
58. Záštity členů Rady Jihočeského kraje s finanční podporou 

Usnesení 58/2018/ZK-11 
 

***** 
 
K bodu: Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 17. 11. 2017 do 31. 1. 2018 
 
Usnesení č. 1/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
v souladu s ustanovením § 58, odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 
zprávu o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 17. 11. 2017 do 31. 1. 2018. 
 
 
K bodu: Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 2/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje ke dni 5. 2. 2018; 
II. schvaluje 
návrhy opatření uvedené ve zprávě o plnění usnesení zastupitelstva kraje. 
 
 
K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje 
 
Usnesení č. 3/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
zprávu o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje ke dni 12. 1. 2018. 
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K bodu: Strategie spolupráce 2030 mezi spolkovou zemí Horní Rakousko a Jihočeským krajem 
 
Usnesení č. 4/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
Strategii spolupráce 2030 mezi spolkovou zemí Horní Rakousko a Jihočeským krajem, jejíž text je součástí 
přílohy návrhu č. 63/ZK/18; 
II. pověřuje 
Mgr. Ivanu Stráskou, hejtmanku kraje, podpisem výše schválené Strategii spolupráce 2030 mezi spolkovou 
zemí Horní Rakousko a Jihočeským krajem, která je přílohou návrhu č. 63/ZK/18. 
 

 
K bodu: Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků pro Kancelář ERDV 
 
Usnesení č. 5/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
poskytnutí peněžních prostředků ve výši 28 669 € (tj. 732.206,26 Kč) pro zemi Horní Rakousko, 
Landhausplatz 1, 4021 Linz, Österreich, na činnost Kanceláře ERDV, představující podíl Jihočeského kraje 
na rozpočtu Evropského regionu Dunaj-Vltava a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejich poskytnutí, která je 
přílohou návrhu č. 34/ZK/18; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit úkony potřebné k realizaci části 
I. usnesení.  
 
 
K bodu: Návrh na změnu zřizovací listiny Jihočeské centrály cestovního ruchu, p.o. 
 
Usnesení č. 6/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihočeská centrála cestovního ruchu, 
B. Němcové 12/2, 370 80 České Budějovice, IČO 72053127, ve znění uvedeném v příloze návrhu  
č. 54/ZK/18. 
 
 
K bodu: Poskytnutí individuálních dotací alokovaných v rozpočtu 2018 v gesci odboru Kancelář hejtmanky 
 
Usnesení č. 7/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
rozpočtové alokace předpokládaných dotačních vztahů k ostatním jmenovitým subjektům uvedených 
v rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2018 pro odpovědné místo Kancelář hejtmanky a Samospráva 
a žádosti o poskytnutí dotace od jednotlivých subjektů uvedených v části II. usnesení; 
II. schvaluje 
1. poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito subjekty: 
a. Oblastní spolek ČČK České Budějovice, IČO 00425851, ve výši 315 000 Kč, 
b. Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov, pobočný spolek, IČO 60630256, ve výši 250 000 Kč, 
c. Vodní záchranná služba ČČK České Budějovice, pobočný spolek, IČO 65050002, ve výši 100 000 Kč, 
d. Vodní záchranná služba ČČK Soběslav, pobočný spolek, IČO 60061014, ve výši 85 000 Kč, 
e. SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Jihočeského kraje, IČO 71176110, ve výši 200 000 Kč, 
f. Klub českých turistů oblast Jižní Čechy, IČO 00476854, ve výši 500 000 Kč, 
1. vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací zastupitelstvem kraje, dle přílohy č. 1 návrhu č. 9/ZK/18, 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích 
k realizaci části II. usnesení. 
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K bodu: Poskytnutí individuální dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků 
 
Usnesení č. 8/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I.  bere na vědomí 
žádost Nadačního fondu jihočeských olympioniků o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 1 návrhu 
č. 12/ZK/18; 
II. schvaluje 
1. poskytnutí individuální dotace ve výši 400 000,- Kč Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků, Náměstí 
Přemysla Otakara II 33, 370 21 České Budějovice, IČO 28073924, na účel: „Humanitární podpora fyzických 
osob, které se zúčastnily Olympijských her a jiných světových soutěží jako reprezentanti“, 
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na účel: „Humanitární podpora fyzických osob, které se 
zúčastnily Olympijských her a jiných světových soutěží jako reprezentanti“ ve znění přílohy č. 3 návrhu 
č. 12/ZK/18; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
II. usnesení.  
 
 
K bodu: Návrh volby přísedících krajského soudu 
 
Usnesení č. 9/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. volí 
Mgr. Annu Čermákovou  
JUDr. Ing. Petra Holátka  
na dobu čtyř let do funkce přísedících Krajského soudu v Českých Budějovicích; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit informování předsedy krajského soudu 
o zvolení přísedících. 
T: 9. 3. 2018 
 
 
K bodu: Vydání 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 10/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
informaci o projednání návrhu 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, jejím obsahu 
a přípravě vydání 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje; 
II. souhlasí 
s navrženým způsobem vypořádání uplatněné připomínky uplatněné Povodím Vltavy a.s.; 
III. rozhodlo 
po ověření podle ustanovení § 41 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že návrh 6. aktualizace Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, se 
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj, jako orgán příslušný podle 
ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 správního řádu 
o vydání 6. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje; 
IV. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit nabytí účinnosti 6. aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihočeského kraje, její zapsání v evidenci územně plánovací činnosti, předání příslušným 
úřadů dle § 164 odst. 1 stavebního zákona a zveřejnění dle § 164 odst. 2 stavebního zákona. 
 
 
K bodu: Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádosti o prodloužení 
termínu pro předložení závěrečné zprávy 
 
Usnesení č. 11/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
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I. bere na vědomí 
žádosti obcí Chyšky a Český Rudolec o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy k vyúčtování 
grantu z grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí; 
II. schvaluje 
uzavření dodatků na prodloužení lhůty pro podání závěrečné zprávy k vyúčtování grantu z grantového 
programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí s termínem do 31. 12. 2018; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
II. usnesení. 
 
 
K bodu: Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé 
podnikatele v Jihočeském kraji 
 
Usnesení č. 12/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé 
podnikatele v Jihočeském kraji usnesení uzavíraného mezi Jihočeským krajem a Českomoravskou záruční 
a rozvojovou bankou, a.s., IČO 44848943, podle přílohy č. 1 návrhu č. 48/ZK/18; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
T: 15. 3. 2018 
 
 
K bodu: Zrušení usnesení č. 77/2017/ZK-4 a realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) C II“ 
a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 13/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. ruší 
usnesení č. 77/2017/ZK-4 ze dne 23. 3. 2017 ve věci Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy 
(P10) C“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje; 
II. schvaluje 
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. třídy (P10) C II“ a podání žádosti 
o podporu do průběžné výzvy č. 70 specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu 
(dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 107 900 497,78 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši  
106 864 197,78 Kč vč. DPH, 
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 10 686 419,78 Kč vč. DPH, 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 42/ZK/18,  
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 96 177 778,00 Kč vč. DPH 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 42/ZK/18, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 1 036 300,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě 
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 42/ZK/18; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
T: 31. 1. 2019 
 
 
K bodu: Zrušení usnesení č. 78/2017/ZK-4 a realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) D II“ 
a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 14/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. ruší 
usnesení č. 78/2017/ZK-4 ze dne 23. 3. 2017 ve věci Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy 
(P10) D“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje; 
II. schvaluje 
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1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. třídy (P10) D II“ a podání žádosti 
o podporu do průběžné výzvy č. 70 specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu 
(dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 88 506 337,75 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši  
87 470 037,75 Kč vč. DPH, 
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 8 747 003,78 Kč vč. DPH, 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 43/ZK/18,  
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 78 723 033,97 Kč vč. DPH 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 43/ZK/18, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 1 036 300,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě 
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 43/ZK/18; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
T: 31. 1. 2019 
 
 
K bodu: Zrušení usnesení č. 79/2017/ZK-4 a realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy (P10) E II“ 
a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 15/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. ruší 
usnesení č. 79/2017/ZK-4 ze dne 23. 3. 2017 ve věci Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy 
(P10) E“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje; 
II. schvaluje 
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. třídy (P10) E II“ a podání žádosti 
o podporu do průběžné výzvy č. 70 specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu 
(dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 83 165 299,84 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši  
82 128 999,84 Kč vč. DPH, 
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 8 212 899,98 Kč vč. DPH, 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 44/ZK/18,  
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 73 916 099,86 Kč vč. DPH 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 44/ZK/18, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 1 036 300,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě 
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 44/ZK/18; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
T: 31. 1. 2019 
 
 
K bodu: Realizace projektu „Most ev.č. 160 – 020 před Rožmberkem“ a „Most ev.č. 160 – 021 před 
Rožmberkem“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 16/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Most ev.č. 160 – 020 před Rožmberkem“ a „Most ev.č. 160 – 021 
před Rožmberkem“ a podání žádosti o podporu do průběžné výzvy č. 70 specifického cíle 1.1 Integrovaného 
regionálního operačního programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 17 124 293,21 Kč vč. DPH, 
z toho způsobilými výdaji ve výši 16 087 993,21 Kč vč. DPH, 
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 1 608 799,32 Kč vč. DPH, 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 39/ZK/18,  
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 14 479 193,89 Kč vč. DPH 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 39/ZK/18, 
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4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 1 036 300,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě 
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 39/ZK/18; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
T: 31. 1. 2019 
 
 
K bodu: Realizace projektu „Most ev.č. 151-005 v Liščích Horách před Dačicemi“ a jeho financování 
z rozpočtu Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 17/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Most ev.č. 151-005 v Liščích Horách před Dačicemi“ a podání 
žádosti o podporu do průběžné výzvy č. 70 specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního 
programu (dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 13 306 389,00 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve 
výši 12 270 089,00 Kč vč. DPH, 
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 1 227 008,90 Kč vč. DPH, 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 40/ZK/18,  
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 11 043 080,10 Kč vč. DPH 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 40/ZK/18, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 1 036 300,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě 
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 40/ZK/18; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
T: 30. 11. 2018 
 
 
K bodu: Realizace projektu „Most ev.č. 160-007 na konci dřevoskladu“ a jeho financování z rozpočtu 
Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 18/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Most ev.č. 160-007 na konci dřevoskladu“ a podání žádosti 
o podporu do průběžné výzvy č. 70 specifického cíle 1.1 Integrovaného regionálního operačního programu 
(dále jen IROP) s celkovými výdaji ve výši 9 054 750 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši  
8 018 450 Kč vč. DPH, 
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 801 845 Kč vč. DPH, s podmínkou 
přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu 
č. 41/ZK/18,  
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 7 216 605 Kč vč. DPH 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 41/ZK/18, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 1 036 300,00 Kč vč. DPH s čerpáním na základě 
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 41/ZK/18; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
T: 30. 11. 2018 
 
 
K bodu: Aktualizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji 
 
Usnesení č. 19/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
zařazení dalších sociálních služeb do podmíněné sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji pro rok 2018 na 
základě podaných žádostí poskytovatelů dle přílohy návrhu č. 51/ZK/18. 
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K bodu: Návrhy na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních 
služeb v JčK pro rok 2018 
 
Usnesení č. 20/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o poskytnutí dotace podané v rámci vyhlášeného dotačního řízení pro poskytovatele sociálních 
služeb pro rok 2018 a doporučené návrhy Dotační komise Jihočeského kraje pro podporu poskytování 
sociálních služeb pro rok 2018; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací dle návrhů Dotační komise na rozdělení finančních prostředků poskytovatelům sociálních 
služeb v rámci účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2018 dle přílohy 2 návrhu č. 11/ZK/18 
a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle Metodiky pro poskytování účelové dotace 
z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2018; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
II. usnesení. 
T: 16. 04. 2018 
 
 
K bodu: Poskytnutí dotace Dětskému centru Jčk Strakonice 
 
Usnesení č. 21/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
poskytnutí individuální dotace Dětskému centru Jihočeského kraje, Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice, 
IČO 26097745, ve výši 4 500 000,- Kč k zajištění jeho činnosti na období roku 2018 a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uvedené v příloze návrhu č. 49/ZK/18; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení. 
 
 
K bodu: Koncepce oddělení prevence a humanitních činností na období 2018 - 2020 
 
Usnesení č. 22/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
Koncepci oddělení prevence a humanitních činností na období 2018 – 2020 ve znění přílohy návrhu 
č. 29/ZK/18. 
 
 
K bodu: Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v sociální oblasti 
 
Usnesení č. 23/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
1. Dodatek č. 16 ke Zřizovací listině Domova důchodců Dobrá Voda, Pod Lesem 16, 373 16 Dobrá Voda 
u Českých Budějovic, IČO 00666262, ve znění uvedeném v příloze č. 1 mat. č. 28/ZK/18, 
2. Dodatek č. 44 ke Zřizovací listině Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175/II, 377 01 
Jindřichův Hradec, IČO 75011191, ve znění uvedeném v příloze č. 2 mat. č. 28/ZK/18. 
 
 
K bodu: Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení 
 
Usnesení č. 24/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
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1. dodatek zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394, IČO 60869941, kterým se mění 
příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává 
k hospodaření“ dle přílohy č. 1 návrhu č. 5/ZK/18, 
2. dodatek zřizovací listiny Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství a ekologie, 
Vodňany, Zátiší 480, IČO 60650770, kterým se ruší platné znění Článku 7 „Doplňková činnost“ a nahrazuje 
se novým zněním dle přílohy č. 2 návrhu č. 5/ZK/18, 
3. zrušení části činnosti příspěvkové organizace Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, 
Pivovarská 69, IČO 00072982, a to činnosti obchodní akademie k 1. 9. 2018, 
4. změnu názvu příspěvkové organizace Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, 
Pivovarská 69, na název Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69, 
5. dodatek zřizovací listiny Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69, 
IČO 00072982, kterým se ruší platné znění Článku 2 „Název a sídlo organizace“ a platné znění Článku 3 
„Hlavní účel a předmět činnosti „ a nahrazují se novým zněním dle přílohy č. 3 návrhu č. 5/ZK/18. 
 
 
K bodu: Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 
 
Usnesení č. 25/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2016/2017.  
 
 
K bodu: Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu 
 
Usnesení č. 26/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádosti o poskytnutí individuální dotace žadatelů: 
1. Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z. s., Pod Kasárny 1036/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 60816171, 
na realizaci akce Okolo jižních Čech 2018, v požadované výši 400 000 Kč, 
2. Sokolská župa Jihočeská, Sokolský ostrov 462/1, 370 01 České Budějovice, IČO 62538004, na realizaci 
akce Krajský XVI. Všesokolský slet, v požadované výši 300 000 Kč; 
II. schvaluje 
1. poskytnutí individuální dotace žadateli Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z. s., Pod Kasárny 1036/II, 377 
01 Jindřichův Hradec, IČO 60816171, na realizaci akce Okolo jižních Čech 2018, ve výši 100 000 Kč, 
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci akce Okolo jižních Čech 2018 ve znění přílohy 
č. 1 návrhu č. 22/ZK/18, 
3. poskytnutí individuální dotace žadateli Sokolská župa Jihočeská, Sokolský ostrov 462/1, 370 01 České 
Budějovice, IČO 62538004, na realizaci akce Krajský XVI. Všesokolský slet, ve výši 200 000 Kč, 
4. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci akce Krajský XVI. Všesokolský slet ve znění 
přílohy č. 2 návrhu č. 22/ZK/18; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit úkony potřebné k realizaci části II. usnesení. 
 
 
K bodu: Žádost o spoluúčast Jihočeského kraje na financování rekonstrukce tribuny atletického stadionu 
 
Usnesení č. 27/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
spolufinancování projektu s názvem „Rekonstrukce atletického stadionu – I. Etapa (tribuna)“ žadatele T. J. 
SOKOL České Budějovice, Sokolský ostrov 462/1, 370 01 České Budějovice, IČO 47234083, z rozpočtu 
Jihočeského kraje do maximální výše 5 000 000 Kč za podmínky doložení pravomocného Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na tento projekt v rámci Podprogramu MŠMT 133D 531 Podpora 
materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ na období 2017/2018, Jihočeskému kraji, za 
předpokladu podpory této akce ze strany Statutárního města České Budějovice minimálně ve stejné výši; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o výsledku projednání jeho 
žádosti zastupitelstvem kraje. 
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K bodu: Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 28/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. žádost příjemce dotace obce Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov, IČO 00246212, 
o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Zlatá Koruna“, reg. č. 425-01-006/16, v rámci 
dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského 
kraje, 1. výzva pro rok 2016, 
2. žádost příjemce dotace města Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary, IČO 00250830, o prodloužení termínu 
realizace projektu „Územní plán Volary“, reg. č. 425-01-008/16, v rámci dotačního programu Jihočeského 
kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2016, 
3. žádost příjemce dotace obce Mišovice, Mišovice 20, 398 04 Čimelice, IČO 00511722, o prodloužení 
termínu realizace projektu „Rekonstrukce fary v Pohoří na startovací byty – 2. etapa“, reg. č. 39-01-002/17, 
v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 
1. výzva pro rok 2017; 
II. schvaluje 
1. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Zlatá Koruna“, reg. č. 425-01-006/16, pro 
příjemce dotace obec Zlatá Koruna, Zlatá Koruna 41, 381 01 Český Krumlov, IČO 00246212, a to 
do 31. 12. 2019, 
2. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Volary“, reg. č. 425-01-008/16, pro příjemce dotace 
město Volary, Náměstí 25, 384 51 Volary, IČO 00250830, a to do 31. 5. 2020, 
3. prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce fary v Pohoří na startovací byty – 2. etapa“, reg. 
č. 39-01-002/17, pro příjemce dotace obec Mišovice, Mišovice 20, 398 04 Čimelice, IČO 00511722, a to 
do 31. 10. 2018; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
II. usnesení. 
T: 30. 4. 2018 
 
 
K bodu: Žádost o změnu realizace projektu v rámci dotačního programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí 
Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 29/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost příjemce dotace obce Nerestce, Dolní Nerestce 43, 398 04 Čimelice, IČO 00511731, o prodloužení 
termínu realizace projektu „Projektová dokumentace – vybudování pěšiny k železniční zastávce“,                   
reg. č. 439-03-004/17, v rámci dotačního programu Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 
1. výzva pro rok 2017; 
II. schvaluje 
prodloužení termínu realizace projektu „Projektová dokumentace – vybudování pěšiny k železniční 
zastávce“, reg. č. 439-03-004/17, a to do 31. 8. 2018; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
II. usnesení. 
T: 30. 9. 2018 
 
 
K bodu: Změna usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 392/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017 ve věci 
„Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2018“ 
 
Usnesení č. 30/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. návrh změny zařazení Dotačního programu Jihočeského kraje Smart Cities z 2. vlny do 3. vlny, 
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2. návrh doplnit do seznamu „Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2018“ nový dotační program 
Podpora oslav 100 let české státnosti s alokací 5 000 000 Kč; 
II. schvaluje 
změnu usnesení č. 392/2017/ZK–9 ze dne 2. 11. 2017 ve věci „Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 
2018“, část II. schvaluje tak, že se mění zařazení Dotačního programu Jihočeského kraje Smart Cities 
z 2. vlny do 3. vlny a vkládá se nový Dotační program Jihočeského kraje Podpora oslav 100 let české 
státnosti s alokací 5 000 000 Kč; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
II. usnesení. 
T: 30. 4. 2019 
 
 
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva 
pro rok 2018 - výběr projektů 
 
Usnesení č. 31/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2018, dle přílohy č. 1 návrhu 
č. 38/ZK/18; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních 
komunikací, 1. výzva pro rok 2018, dle příloh návrhu č. 38/ZK/18; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
II. usnesení. 
T: 31. 12. 2018 
 
 
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro 
rok 2018 - výběr projektů 
 
Usnesení č. 32/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádosti v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2018, dle přílohy č. 1 návrhu č. 15/ZK/18; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality 
v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2018, v celkové výši 1 000 000 Kč dle příloh návrhu č. 15/ZK/18; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
II. usnesení. 
T: 31. 12. 2018     
 
 
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 
2018, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
 
Usnesení č. 33/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2018, 1. výzva pro rok 2018 dle přílohy č. 1 
návrhu č. 58/ZK/18; 
II. schvaluje 
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poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky 
Jihočeského kraje v roce 2018, 1. výzva pro rok 2018 v celkové výši 7 500 000 Kč dle příloh návrhu 
č. 58/ZK/18; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
II. usnesení 
T: 31. 12. 2018 
 
 
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji, 
1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
 
Usnesení č. 34/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2018, dle přílohy č. 1 návrhu 
č. 55/ZK/18; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství 
krve v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2018, v celkové výši 700 000 Kč dle příloh návrhu č. 55/ZK/18; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
II. usnesení. 
T: 31. 12. 2018 
 
 
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním 
vyloučením na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
 
Usnesení č. 35/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje, 
1. výzva pro rok 2018, dle přílohy č. 1 návrhu č. 56/ZK/18; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sociálního začleňování osob 
ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, v celkové výši 
700 000,- Kč dle příloh návrhu č. 56/ZK/18; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
II. usnesení. 
T: 31. 12. 2018 
 
 
K bodu: Projekt „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury 
v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 36/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování 

návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“ a podání žádosti o 
podporu do Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 4., specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav 
předmětu ochrany národně významných chráněných území (dále jen OPŽP) s celkovými výdaji 76 000 
000,- Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 75 000 000,- Kč včetně DPH, 

2. předfinancování projektu „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické 
infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“ Jihočeským krajem maximálně do 
výše 100% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 75 000 000,- Kč vč. DPH s podmínkou přidělení 
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dotace z OPŽP, s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 3 návrhu 
č. 52/ZK/18, 

3. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování 
návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“ Jihočeským krajem 
maximálně do výše 1 000 000,- Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z OPŽP, s čerpáním na 
základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 3 návrhu č. 52/ZK/18; 

II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit všechny úkony potřebné k realizaci 
uvedeného usnesení. 
T: 21. 12. 2018 
 
 
K bodu: Zrušení usnesení č. 410/2016/ZK-25 a schválení projektu „Optimalization of Natura 2000 sites 
management delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia“ 
 
Usnesení č. 37/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. ruší 
usnesení č. 410/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016; 
II. schvaluje 
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the 
South Bohemia Region and the territory of South Slovakia“ z programu LIFE, prioritní oblast Příroda a 
biologická rozmanitost s celkovými výdaji ve výši 7 024 703,00 €, z toho způsobilé výdaje jihočeské části 
projektu ve výši 3 515 512,00 € (z toho podíl Jihočeského kraje ve výši 1 839 595,00 € a podíl Krajského 
školního hospodářství ve výši 1 675 917,00 €), 
2. kofinancování projektu „Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia 
Region and the territory of South Slovakia“ Jihočeským krajem ve výši max. 20 % ze způsobilých výdajů 
jihočeské části projektu, tj. 685 086,00 € (z toho podíl Jihočeského kraje ve výši 465 853,00 € a podíl 
Krajského školního hospodářství ve výši 219 233,00 €), s podmínkou přidělení dotace z programu LIFE, s 
čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 59/ZK/18, 
3. předfinancování projektu „Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in the South Bohemia 
Region and the territory of South Slovakia“ Jihočeským krajem ve výši max. 80 % ze způsobilých výdajů 
jihočeské části projektu, tj. 2 830 426,00 € (z toho podíl Jihočeského kraje ve výši 1 373 742,00 € a podíl 
Krajského školního hospodářství ve výši 1 456 684,00 €), s podmínkou přidělení dotace z programu LIFE, s 
čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 59/ZK/18,  
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Optimalization of Natura 2000 sites management delivery in 
the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia“ Jihočeským krajem ve výši max. 7 000 
000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z programu LIFE, s čerpáním na základě Formuláře evropského 
projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 59/ZK/18; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit úkony nezbytné k realizaci uvedeného 
usnesení. 
T: 30. 6. 2024  
 
 
K bodu: Dodatek ke zřizovací listině organizace Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích 
 
Usnesení č. 38/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
dodatek č. 11 zřizovací listiny Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, IČO 00073504, kterým 
se mění příloha č. IA „Soupis majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává 
k hospodaření“. 
 
 
K bodu: Individuální dotace v oblasti kultury 
 
Usnesení č. 39/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
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alokaci předpokládaných dotačních vztahů k ostatním jmenovitým subjektům v rozpočtu Jihočeského kraje 
na rok 2018 pro odpovědné místo 1153 a žádosti jednotlivých subjektů uvedených v části II. o poskytnutí 
dotace; 
II. schvaluje 
1. poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito subjekty:  
a) Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČO 245 836, na projekt „Přímá 
podpora Města Český Krumlov na regionální rozvoj města v souvislosti s registrací v Seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO pro rok 2018“, ve výši 2 300 000,-  Kč, 
b) Obec Jankov, Jankov 46, 373 84 Dubné, IČO 245020, na projekt „Přímá podpora obce Jankov na 
regionální rozvoj, obce Holašovice v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO – stavební úpravy objektu kovárny na p. č. st.67/3 v k. ú Holašovice, ve výši 700 000,-  Kč, 
c) Jihočeské divadlo, příspěvková organizace, Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice, IČO 
73482, na projekt „Jihočeské divadlo venkovu“, ve výši 1 500 000,-  Kč, 
d) Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, z. s., Lovčická 767, 190 14 Praha – Klánovice, IČO 
60165405, na projekt „27. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov“, ve výši 1 000 000,- 
Kč, 
e) Divadlo Continuo, Malovice 35, 384 11 Malovice, IČO 4240932, na projekt „Divadelní představení 
„Poledne“ ve výši 250 000,- Kč, 
2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 47/ZK/18; 
3. návrh smlouvy o poskytnutí dotace na „27. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov“ ve 
znění přílohy č. 3 návrhu č. 47/ZK/18; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části I. 
usnesení. 
T: 15. 1. 2019 
 
 
K bodu: Návrhy smluv o poskytnutí individuálních dotací pro pověřené knihovny regionálními funkcemi v 
Jihočeském kraji 
 
Usnesení č. 40/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
rozpočtové alokace předpokládaných dotačních vztahů k ostatním jmenovitým příjemcům uvedených 
v rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2018 pro odpovědné místo Odbor kultury a památkové péče 
a žádosti o poskytnutí dotace od jednotlivých příjemců uvedených v části II. usnesení; 
II. schvaluje 
1. poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na Program podpory zajištění 
výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2018 s těmito příjemci: 
a) ve výši 1 381 000,- Kč pro Městskou knihovnu v Českém Krumlově; IČO 00070564, sídlo Horní 155, 

381 01 Český Krumlov – Vnitřní Město, 
b) ve výši 446 000,- Kč pro Městskou knihovnu Dačice; IČO 60819529, sídlo Pantočkova 89, 380 01 

Dačice, 
c) ve výši 1 712 000,- Kč pro Městskou knihovnu Jindřichův Hradec; IČO 60817054, sídlo U Knihovny 

1173/II, 377 01 Jindřichův Hradec, 
d) ve výši 499 000,- Kč Městskou knihovnu v Milevsku; IČO 70926646, sídlo náměstí E. Beneše 1, 399 01 

Milevsko, 
e) ve výši 1 395 000,- Kč pro Městskou knihovnu Písek; IČO 70869197, sídlo Alšovo náměstí 85, 397 01 

Písek, 
f) ve výši 1 261 000,- Kč pro Městskou knihovnu Prachatice; IČO 00583197, sídlo Husova 71, 383 01 

Prachatice, 
g) ve výši 1 897 000,- Kč pro Šmidingerovu knihovnu Strakonice; IČO 70884552, sídlo Zámek 1, 386 01 

Strakonice, 
h) ve výši 2 568 000,- Kč pro Městskou knihovnu Tábor; IČO 70886334, sídlo Jiráskova 1775, 390 01 

Tábor, 
i) ve výši 341 000,- Kč pro Městskou knihovnu Třeboň; IČO 21551464, sídlo Chelčického 2, 379 01 

Třeboň, 
2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací zastupitelstvem kraje, dle přílohy č. 1 návrhu č. 24/ZK/18;  
III. ukládá 
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JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích 
k realizaci části II. usnesení. 
 
 
K bodu: Předfinancování a kofinancování projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené 
infrastruktury“ z rozpočtu kraje (žadatel: KS NS MAS JčK) 
 
Usnesení č. 41/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost Krajského sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje o poskytnutí finančních prostředků ve výši 
3 826 092,- Kč z rozpočtu Jihočeského kraje na kofinancování a předfinancování projektu „Adaptace na 
klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“ realizovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A 
Rakousko – Česká republika 2014-2020 dle přílohy č. 1 k návrhu č. 17/ZK/18; 
II. schvaluje 
1. kofinancování projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“ Jihočeským krajem 
ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů části projektu realizované Krajským sdružením NS MAS ČR 
Jihočeského kraje, tj. 25 044,- EUR (tj. 626 092,- Kč), s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu 
dle přílohy č. 2 k návrhu č. 17/ZK/18, 
2. předfinancování projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“ Jihočeským krajem 
ve výši 51,1 % celkových způsobilých výdajů části projektu realizované Krajským sdružením NS MAS ČR 
Jihočeského kraje ve výši 128 000,- EUR (tj. 3 200 000,- Kč), s čerpáním na základě Formuláře evropského 
projektu dle přílohy č. 2 k návrhu č. 17/ZK/18; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
 
K bodu: Kofinancování a předfinancování projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené 
infrastruktury“ z rozpočtu kraje (žadatel: Přírodní zahrada, z. s.) 
 
Usnesení č. 42/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost sdružení Přírodní zahrada, z. s. o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje ve 
výši 1 024 718,- Kč na kofinancování a předfinancování projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí 
zelené infrastruktury“ realizovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika 
2014-2020 dle přílohy č. 1 k návrhu č. 18/ZK/18; 
II. schvaluje 
1. kofinancování projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“ Jihočeským krajem 
ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů části projektu realizované sdružením Přírodní zahrada, z. s., tj. 
6 989,- EUR (tj. 174 718,- Kč), s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy  
č. 2 k návrhu č. 18/ZK/18,  
2. předfinancování projektu „Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury“ Jihočeským krajem 
ve výši 48,6 % z celkových způsobilých výdajů části projektu realizované sdružením Přírodní zahrada, z. s., 
tj. 33 965,- EUR (tj. 850 000,- Kč) s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy  
č. 2 k návrhu 18/ZK/18; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2020 
 
 
K bodu: Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2017 
 
Usnesení č. 43/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
1. schválení rozpočtových opatření č. 453/R – 471/R na jednání rady kraje dne 21. 12. 2017 dle Přílohy č. 1 

návrhu č. 4/ZK/18; 
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2. informaci o zařazení nezbytně nutných rozpočtových opatřeních č. 472/Z a 473/R – 501/R v závěru 
roku 2017 dle Přílohy č. 2 návrhu č. 4/ZK/18. 

 
 
K bodu: Rozpočtové změny 3/18 
 
Usnesení č. 44/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. schválení rozpočtových opatření č. 2/R – 29/R na jednání rady kraje dne 25. 1. 2018, 
2. předložení rozpočtových opatření č. 37/R – 59/R na jednání rady kraje dne 8. 2. 2018; 
II. schvaluje 
rozpočtová opatření č. 1/Z a 30/Z – 36/Z; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 1/Z 
a 30/Z – 36/Z. 
 
 
K bodu: Předání staveb k hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, vyřazení staveb 
z hospodaření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje a nemovitosti doporučené k demolici 
 
Usnesení č. 45/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1.  
předání k hospodaření a zařazení do evidence majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje nemovitého 
majetku uvedeného v příloze č. 1 – tab. 1 návrhu 33/ZK/18, ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací 
listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, čímž dojde 
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, se sídlem 
v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČ 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, 
která se tak doplní o nemovitost uvedenou v příloze č. 1 – tab. 1 k návrhu 33/ZK/18, 
2.  
vynětí z hospodaření a vyřazení z evidence majetku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje nemovitého 
majetku uvedeného v příloze č. 1 – tab. 2 návrhu 33/ZK/18, ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací 
listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, čímž dojde 
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, se sídlem 
v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČ 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, 
ze které se tak vyřadí nemovitosti uvedené v příloze č. 1 – tab. 2 k návrhu 33/ZK/18, 
3.  
likvidaci nemovitostí uvedených v příloze č. 1 k návrhu 33/ZK/18 – tab. 2 svěřených k hospodaření Správě 
a údržbě silnic Jihočeského kraje; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím odboru dopravy a silničního 
hospodářství realizaci části I. usnesení. 
 
 
K bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru 
 
Usnesení č. 46/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. prodej 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2178/6 o výměře 132 m2, ostatní plocha, zeleň, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 233 – 377/2017 ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 2178/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 32 pro obec Jistebnice a k. ú. 
Božejovice za kupní cenu 6 600,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti *****, kdy poplatníkem daně 
z nabytí nemovitých věcí bude kupující, 
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2. darování 
a) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 227/4 o výměře 466 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 181 – 88/2017 ze dne 11. 10. 2017 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 227/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 351 pro obec 
Hlavatce a k. ú. Hlavatce u Českých Budějovic Obci Hlavatce, IČO 581313, kdy náklady na vyhotovení 
geometrického plánu uhradila Obec Hlavatce v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Hlavatce 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) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1562/22 o výměře 185 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 650 – 44/2017 ze dne 7. 8. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1562/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 68 
pro obec a k. ú. Hlincová Hora Obci Hlincová Hora, IČO 581321, kdy náklady na vyhotovení geometrického 
plánu uhradila Obec Hlincová Hora v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Hlincová Hora a za podmínky, že obdarovaná 
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný 
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % 
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu, 
c) 
dílu „c“ o výměře 60 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 333 – 127/2015 ze dne 25. 5. 2017 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 240/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
č. 53 pro obec Jindřichův Hradec a k. ú. Dolní Skrýchov, dílu „b“ o výměře 19 m2, odděleného na základě 
geometrického plánu č. 333 – 127/2015 ze dne 25. 5. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 242/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 53 pro obec Jindřichův Hradec 
a k. ú. Dolní Skrýchov, dílu „a“ o výměře 152 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 333 – 
127/2015 ze dne 25. 5. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 242/13, ostatní plocha, silnice, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 53 pro obec Jindřichův Hradec a k. ú. Dolní Skrýchov, 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 242/15 o výměře 5 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 333 – 127/2015 ze dne 25. 5. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 242/11, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 53 pro obec Jindřichův 
Hradec a k. ú. Dolní Skrýchov, dílů „c1 + c2“ o výměře 152 m2 a pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 4163/7 o výměře 6 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 4951 – 
127/2015 ze dne 5. 9. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4163/1, ostatní plocha, silnice, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2041 pro obec a k. ú. Jindřichův Hradec, dílu „a“ o výměře 24 m2, 
odděleného na základě geometrického plánu č. 4951 – 127/2015 ze dne 5. 9. 2017 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 4163/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2041 pro obec 
a k. ú. Jindřichův Hradec, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4171/11 o výměře 337 m2, ostatní 
plocha, jiná plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 4951 – 127/2015 ze dne 5. 9. 2017 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4171/8, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
č. 2041 pro obec a k. ú. Jindřichův Hradec a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4201/2 o výměře 
101 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 4951 – 127/2015 ze dne 
5. 9. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4201, ostatní plocha, silnice, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 2041 pro obec a k. ú. Jindřichův Hradec Městu Jindřichův Hradec, IČO 246875, 
kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradilo Město Jindřichův Hradec v rámci své investiční 
akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město 
Jindřichův Hradec a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu 
jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této 
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smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech 
měsíců ode dne převodu, 
d) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2211/43 o výměře 23 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
a č. 2211/44 o výměře 16 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 1940 – 
45/2017 ze dne 20. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2211/30, ostatní plocha, silnice, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 250 pro obec a k. ú. Lišov Městu Lišov, IČO 245178, kdy náklady 
na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město Lišov v rámci své investiční akce, 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, 
e) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2178/4 o výměře 79 m2, ostatní plocha, zeleň, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 233 – 377/2017 ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 2178/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 32 pro obec Jistebnice a k. ú. 
Božejovice Městu Jistebnice, IČO 252425, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo Město 
Jistebnice, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město 
Jistebnice a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako 
veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy 
úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců 
ode dne převodu, 
f) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 801/37 o výměře 142 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 235 – 75/2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 801/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 164 pro obec Bernartice a k. ú. Srlín Městysi 
Bernartice, IČO 249530, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Městys Bernartice, 
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Městys Bernartice 
a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné 
statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně 
třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne 
převodu, 
g) 
pozemkových parcela katastru nemovitostí č. 4655/12 o výměře 31 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
č. 4655/13 o výměře 376 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 4655/14 o výměře 635 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, č. 4655/15 o výměře 610 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených 
na základě geometrického plánu č. 1469 – 64/2017 ze dne 20. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 4655/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 793 pro obec a k. ú. 
Ledenice a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4659/3 o výměře 21 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 1469 – 64/2017 ze dne 20. 10. 2017 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 4659/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
č. 793 pro obec a k. ú. Ledenice Městysi Ledenice, IČO 245135, kdy náklady na vyhotovení geometrického 
plánu uhradil Městys Ledenice v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Městys Ledenice a za podmínky, že obdarovaná strana 
se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný 
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % 
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu, 
h) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 917/4 o výměře 127 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na 
základě geometrického plánu č. 1136 – 32/2017 ze dne 7. 9. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 917/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 115 pro obec Hajany a k. ú. 
Hajany u Blatné a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1119/2 o výměře 215 m2, ostatní plocha, 
silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 1136 – 32/2017 ze dne 7. 9. 2017 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 1119, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
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kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 115 pro obec Hajany a k. 
ú. Hajany u Blatné Obci Hajany, IĆO 60829257, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila 
Obec Hajany v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí Obec Hajany a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít 
předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti 
do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné 
v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu, 
i) 
stavby účelové komunikace v délce 2249 m včetně pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1002 
o výměře 21045 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj. 
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 205 pro obec Suchdol 
nad Lužnicí a k. ú. Klikov a včetně pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1001/21 o výměře 4147 m2, 
ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 676 – 81/2017 ze dne 26. 9. 2017 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1001/15, ostatní plocha, silnice, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj. Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 205 pro obec Suchdol nad Lužnicí a k. ú. Klikov ČR - Lesům České republiky, s. p., 
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, kdy náklady 
na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Lesy České republiky, s. p., 
j) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1738/17 o výměře 1637 m2, ostatní plocha, silnice a č. 1738/19 
o výměře 5028 m2, ostatní plocha, silnice, oddělených na základě geometrického plánu č. 1056 – 311/2017 
ze dne 16. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1738/1, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 876 pro obec a k. ú. Vyšší Brod ČR - Lesům České republiky, s. p., 
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, kdy náklady 
na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Lesy České republiky, s. p., 
3. vzájemné darování 
a) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1108/3 o výměře 18 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 333 – 82/2017 ze dne 16. 10. 2017 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 1108/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2899 pro obec Chlum 
a k. ú. Chlum u Blatné v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru 
nemovitostí č. 1090/24 o výměře 3045 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu 
č. 333 – 82/2017 ze dne 16. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1090/1, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Chlum a k. ú. Chlum u Blatné 
v dosavadním vlastnictví Obce Chlum, IČO 4822631, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu 
uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
uhradí obě smluvní strany solidárně, 
b) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 531/6 o výměře 439 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 531/7 
o výměře 138 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 531/9 o výměře 582 m2, ostatní plocha, jiná plocha 
a č. 531/11 o výměře 45 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického 
plánu č. 99 – 15/2017 ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 531, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 92 pro obec a k. ú. Pivkovice v dosavadním vlastnictví 
Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 399/3 o výměře 803 m2, ostatní plocha, 
silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 99 – 15/2017 ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 399/1, ostatní plocha, jiná plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec 
a k. ú. Pivkovice a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 528/5 o výměře 142 m2, ostatní plocha, 
silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 99 – 15/2017 ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 528/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec 
a k. ú. Pivkovice v dosavadním vlastnictví Obce Pivkovice, IČO 667765, kdy náklady na vyhotovení 
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
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c) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1822/2 o výměře 1561 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 1289 – 78/2017 ze dne 25. 10. 2017 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 1822/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 611 
pro obec a k. ú. Velešín v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru 
nemovitostí č. 1822/15 o výměře 52 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělenou na základě 
geometrického plánu č. 1289 – 78/2017 ze dne 25. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 1822/15, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. 
Velešín v dosavadním vlastnictví Města Velešín, IČO 246174, kdy náklady na vyhotovení geometrického 
plánu uhradilo Město Velešín a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
d) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 467/6 o výměře 319 m2, orná půda, oddělené na základě 
geometrického plánu č. 117 – 88/2017 ze dne 1. 11. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
467/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 192 pro obec a k. ú Tvrzice, dílu „f“ o 
výměře 155 m2 a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 473/3 o výměře 703 m2, ostatní plocha, jiná 
plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 116 – 83/2017 ze dne 27. 9. 2017 z pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 473/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 192 
pro obec a k. ú Tvrzice a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 467/7 o výměře 115 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu č. 116 – 83/2017 ze dne 27. 9. 2017 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 467/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 192 
pro obec a k. ú Tvrzice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „b“ o výměře 69 m2, oddělený na 
základě geometrického plánu č. 116 – 83/2017 ze dne 27. 9. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 542, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 
pro obec a k. ú Tvrzice, díl „d“ o výměře 9 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 116 – 83/2017 
ze dne 27. 9. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 41/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú Tvrzice, díl „h“ o výměře 312 m2, oddělený 
na základě geometrického plánu č. 116 – 83/2017 ze dne 27. 9. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 67/1, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 
pro obec a k. ú Tvrzice a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 39/1 o výměře 281 m2, ostatní plocha, 
silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 116 – 83/2017 ze dne 27. 9. 2017 z pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 39/1, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
č. 10001 pro obec a k. ú Tvrzice v dosavadním vlastnictví Obce Tvrzice, IČO 250767, kdy náklady 
na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
e) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 761/2 o výměře 386 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 1069 – 86/2017 ze dne 7. 11. 2017 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 761/2, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 716 
pro obec a k. ú. Ševětín v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za díl „d“ o výměře 130 m2, oddělený 
na základě geometrického plánu č. 1069 – 86/2017 ze dne 7. 11. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 761/3, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 
pro obec a k. ú. Ševětín, díl „b“ o výměře 74 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 1069 – 
86/2017 ze dne 7. 11. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 761/1, ostatní plocha, jiná plocha, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Ševětín a díl „c“ o výměře 177 m2, oddělený 
na základě geometrického plánu č. 1069 – 86/2017 ze dne 7. 11. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 750/7, ostatní plocha, manipulační plocha, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 
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pro obec a k. ú. Ševětín v dosavadním vlastnictví Městyse Ševětín, IČO 245500, kdy náklady na vyhotovení 
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
4. směnu 
a) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2178/5 o výměře 218 m2, ostatní plocha, zeleň, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 233 – 377/2017 ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 2178/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 32 pro obec Jistebnice a k. ú. 
Božejovice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí 
č. 1726/4 o výměře 103 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 233 – 
377/2017 ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1726/3, zahrada, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 44 pro obec Jistebnice a k. ú. Božejovice a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1727/4 
o výměře 126 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 233 – 377/2017 
ze dne 6. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1727/1, zahrada, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 44 pro obec Jistebnice a k. ú. Božejovice v dosavadním vlastnictví ***** kdy Jihočeský kraj 
uhradí ***** doplatek kupní ceny ve výši 5 980,- Kč, náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradily 
obě smluvní strany solidárně, náklady na vyhotovení znaleckého posudku č. 2065 uhradil Jihočeský kraj, 
náklady na vyhotovení znaleckého posudku č. 2064 uhradí ***** poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí 
budou účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek 
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,  
b) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1345/9 o výměře 171 m2, ostatní plocha, neplodná půda, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 4081 – 106/2017 ze dne 30. 10. 2017 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 1345/2, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4864 
pro obec a k. ú. Český Krumlov v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 2211/16 o výměře 167 m2, ostatní plocha, silnice a č. 2211/19 o výměře 364 m2, ostatní 
plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2015 pro obec a k. ú. Lišov v dosavadním vlastnictví 
***** za podmínky stavebního zajištění svahu u silnice II/160 ***** proti možnému porušení stability svahu 
podepírající vozovku silnice II/160, kdy Jihočeský kraj uhradí ***** doplatek kupní ceny ve výši 131 160,- Kč, 
kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil ***** náklady na vyhotovení znaleckého posudku 
č. 6049/2017/148 uhradil Jihočeský kraj, náklady na vyhotovení znaleckého posudku č. 2916 – 28/17 uhradí 
***** poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který 
směnou nabývají do svého vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně,  
5. změnu 
usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 460/2017/ZK – 10 ze dne 14. 12. 2017, kdy se text v části I. 3. 
b) ruší a nahrazuje textem: pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 519/3 o výměře 282 m2, trvalý travní 
porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 543 pro obec Osek a k. ú. Jemnice u Oseka, pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 940/3 o výměře 602 m2, ostatní plocha, neplodná půda, oddělené na základě 
geometrického plánu č. 161 – 73/2017 ze dne 9. 8. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 940/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 543 pro obec Osek a k. ú. Jemnice u 
Oseka a pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 269/33 o výměře 39 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, č. 269/34 o výměře 991 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 269/35 o výměře 114 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 269/36 o výměře 25 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělených na základě geometrického plánu č. 326 – 72/2017 ze dne 15. 9. 2017 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 269/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 559 pro obec Osek a k. ú. 
Osek u Radomyšle v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 917/6 o výměře 1317 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 922/10 o výměře 88 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, č. 922/12 o výměře 141 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 922/15 o výměře 408 
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Osek a k. ú. 
Jemnice u Oseka, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 291/9 o výměře 756 m2, ostatní plocha, 
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ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Osek a k. ú. Osek u Radomyšle, díl „a“ 
o výměře 39 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 326 – 72/2017 ze dne 15. 9. 2017 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 291/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 1 pro obec Osek a k. ú. Osek u Radomyšle, díl „f“ o výměře 27 m2, oddělený na základě 
geometrického plánu č. 326 – 72/2017 ze dne 15. 9. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 95, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Osek a k. ú. Osek 
u Radomyšle, díl „g“ o výměře 25 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 326 – 72/2017 ze dne 
15. 9. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 91/4, vodní plocha, rybník, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 1 pro obec Osek a k. ú. Osek u Radomyšle, díl „h“ o výměře 2 m2, oddělený na základě 
geometrického plánu č. 326 – 72/2017 ze dne 15. 9. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 91/1, 
vodní plocha, rybník, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Osek a k. ú. Osek u Radomyšle, díl „j“ 
o výměře 8 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 326 – 72/2017 ze dne 15. 9. 2017 z pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 290/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 
pro obec Osek a k. ú. Osek u Radomyšle, díl „c“ o výměře 167 m2, oddělený na základě geometrického 
plánu č. 326 – 72/2017 ze dne 15. 9. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 291/19, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Osek a k. ú. Osek 
u Radomyšle, díl „e“ o výměře 24 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 326 – 72/2017 ze dne 
15. 9. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 291/22, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 1 pro obec Osek a k. ú. Osek u Radomyšle, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí 
č. 359/5 o výměře 563 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 73 – 
74/2017 ze dne 1. 9. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 359/1, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Osek a k. ú. Rohozná u Rovné a pozemkovou parcelu 
katastru nemovitostí č. 373/1 o výměře 2088 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě 
geometrického plánu č. 73 – 74/2017 ze dne 1. 9. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 373/1, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Osek a k. ú. Rohozná u Rovné 
v dosavadním vlastnictví Obce Osek, IČO 251631, kdy náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil 
Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě 
smluvní strany solidárně; 
II. předává k hospodaření 
předmět vzájemného darování a směny uvedený v části I. 3. 4. a 5. 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., 4. a 5. usnesení jako předmět vzájemného 
darování a směny; 
III. vyjímá z hospodaření 
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, 
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nemovitosti popsané v části I. 1., 2., 3., 4. a 5) usnesení jako předmět 
prodeje, darování, vzájemného darování a směny v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí 
vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této části, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny 
č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, 
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis majetku“, z níž budou ke stejnému dni 
vyňaty nemovitosti uvedené v části I. 1., 2., 3., 4. a 5) usnesení jako předmět prodeje, darování, vzájemného 
darování a směny v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje. 
 
 
K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení 
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Usnesení č. 47/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. záměr prodeje 
a) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1476/22 o výměře 164 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 423 – 15 F/2017 ze dne 19. 9. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1476/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 310 
pro obec Nové Hrady a k. ú. Údolí u Nových Hradů nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem 
a náklady spojené s prodejem nemovitosti, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující, 
b) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1044/3 o výměře 66 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 203 – 35/2017 ze dne 22. 8. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1044/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 224 pro obec Dvory a k. ú. 
Dvory u Lažišť nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem a náklady spojené s prodejem nemovitosti, 
kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující, 
c) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3/2 o výměře 86 m2, zahrada a č. 603/2 o výměře 23 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 48 pro obec Kamenný Újezd a k. ú. 
Kosov u Opalic nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem a náklady spojené s prodejem nemovitosti, 
kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující, 
2. záměr darování 
a) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3246/8 o výměře 29 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 3774 – 917/2017 ze dne 30. 11. 2017 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 3246/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 982 pro obec a k. ú. Planá 
nad Lužnicí Městu Planá nad Lužnicí, IČO 252654, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradilo 
Město Planá nad Lužnicí v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí uhradí Město Planá nad Lužnicí a za podmínky, že obdarovaná strana 
se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný 
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % 
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu, 
b) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 3058/21 o výměře 124 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
a č. 3058/22 o výměře 49 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického 
plánu č. 135 – 1766/2017 ze dne 21. 8. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3058/1, ostatní 
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 389 pro obec Hluboká nad Vltavou a k. ú. Poněšice 
Městu Hluboká nad Vltavou, IČO 244899, 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 Město Hluboká nad Vltavou a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít 
předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti 
do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné 
v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu, 
c) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 369/3 o výměře 23 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
č. 369/4 o výměře 7 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 369/5 o výměře 531 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, č. 369/6 o výměře 141 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 369/7 o výměře 18 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace a č. 369/8 o výměře 26 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělených na základě geometrického plánu č. 763 – 998/2016 ze dne 22. 3. 2017 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 369/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 305 pro obec a k. ú. Chotoviny 
Obci Chotoviny, IČO 252352, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Chotoviny 
v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
uhradí Obec Chotoviny a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému 
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účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této 
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech 
měsíců ode dne převodu, 
d) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 654/2 o výměře 9 m2, ostatní plocha, jiná plocha a č. 654/3 
o výměře 22 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 144 – 112/2017 
ze dne 25. 11. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 654, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 62 pro obec a k. ú. Dobrohošť Obci Dobrohošť, IČO 512788, kdy náklady 
na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj, poplatek spojený s návrhem na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Dobrohošť a za podmínky, že obdarovaná strana 
se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný 
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % 
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu, 
e) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1188/2 o výměře 281 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
a č. 1188/3 o výměře 184 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického 
plánu č. 446 – 784/2014 ze dne 17. 6. 2015 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1188/1, ostatní 
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 534 pro obec Kestřany a k. ú. Staré Kestřany Obci Kestřany, 
IČO 249742, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Kestřany v rámci své investiční 
akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec 
Kestřany a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako 
veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy 
úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců 
ode dne převodu, 
f) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1476/20 o výměře 1067 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
a č. 1476/23 o výměře 44 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě geometrického 
plánu č. 423 – 15F/2017 ze dne 19. 9. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1476/20, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 310 pro obec Nové Hrady a k. ú. 
Údolí u Nových Hradů Městu Nové Hrady, IČO 245267, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu 
uhradila ***** poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město 
Nové Hrady a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako 
veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy 
úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců 
ode dne převodu, 
g) 
stavby účelové komunikace v délce 0,174 km včetně všech součástí a příslušenství a včetně pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 1582/6 o výměře 2859 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 566 – 2/2018 ze dne 11. 1. 2018 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1582/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 967 pro obec a k. ú. Lnáře Obci 
Lnáře, IČO 251437, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj, poplatek 
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Lnáře za podmínky, 
že před převodem účelové komunikace Obci Lnáře dojde ze strany Jihočeského kraje na jeho náklady k její 
opravě a uvedení do dobrého stavebně technického stavu a za podmínky, že obdarovaná strana 
se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný 
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % 
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu, 
h) 
dílu „a“ o výměře 7 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 224 – 268/2017 ze dne 13. 12. 2017 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 437/2, ostatní plocha, silnice, která je zaspána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
č. 77 pro obec Studená a k. ú. Olšany u Dačic a dílu „b“ o výměře 25 m2, odděleného na základě 
geometrického plánu č. 224 – 268/2017 ze dne 13. 12. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 835, ostatní plocha, silnice, která je zaspána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 77 pro obec Studená a k. ú. Olšany 
u Dačic Obci Studená, IČO 247545, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Studená 
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v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
uhradí Obec Studená a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému 
účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této 
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech 
měsíců ode dne převodu, 
i) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 581/12 o výměře 4 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 297 – 5/2018 ze dne 16. 1. 2018 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 581/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 20 pro obec a k. ú. Květov Obci 
Květov, IĆO 511480, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradila Obec Květov, poplatek 
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Květov 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, 
3. záměr vzájemného darování 
a) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1526/2 o výměře 58 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1526/3 
o výměře 226 m2, ostatní plocha, jiná plocha, č. 1526/4 o výměře 59 m2, ostatní plocha, jiná plocha 
a č. 1526/5 o výměře 17 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na základě geometrického plánu č. 353 
– 92/2017 ze dne 27. 11. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1526, ostatní plocha, silnice, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 361 pro obec Borovnice a k. ú. Borovnice u Českých Budějovic 
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1504/11 
o výměře 2 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 353 – 92/2017 ze dne 
27. 11. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1504/1, 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 Borovnice a k. ú. Borovnice u Českých Budějovic, pozemkovou 
parcelu katastru nemovitostí č. 1503/14 o výměře 2 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě 
geometrického plánu č. 353 – 92/2017 ze dne 27. 11. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 1503/7, 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 Borovnice 
a k. ú. Borovnice u Českých Budějovic, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1503/15 o výměře 3 m2, 
ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 353 – 92/2017 ze dne 27. 11. 2017 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1503/8, 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 Borovnice a k. ú. Borovnice u Českých Budějovic a pozemkovou parcelu 
katastru nemovitostí č. 1504/10 o výměře 7 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického 
plánu č. 353 – 92/2017 ze dne 27. 11. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1504/2, 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 Borovnice a k. ú. 
Borovnice u Českých Budějovic v dosavadním vlastnictví Obce Borovnice, IČO 581186, kdy náklady 
na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
b) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2069/18 o výměře 10 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 1631 – 59/2017 ze dne 17. 10. 2017 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 2609/19, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 691 pro obec Kájov 
a k. ú. Kladné v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí 
č. 1412/79 o výměře 5 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 1631 – 
59/2017 ze dne 17. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1412/3, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český 
Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Kájov a k. ú. Kladné v dosavadním 
vlastnictví Obce Kájov, IČO 245933, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj 
a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní 
strany solidárně, 
4. záměr směny 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 852/28 o výměře 13 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 147 – 195/2017 ze dne 19. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru 
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nemovitostí č. 852/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 20 pro obec Radhostice a k. ú. 
Lštění u Radhostic v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí 
č. 619/32 o výměře 4 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 147 – 
195/2017 ze dne 19. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 619/2, zahrada, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 36 pro obec Radhostice a k. ú. Lštění u Radhostic v dosavadním vlastnictví *****, kdy ***** 
uhradí Jihočeskému kraji doplatek kupní ceny ve výši 10,- Kč, náklady na vyhotovení geometrického plánu 
uhradil ***** náklady na vyhotovení znaleckého posudku uhradí obě smluvní strany solidárně, poplatníkem 
daně z nabytí nemovitých věcí budou účastníci smlouvy vždy ohledně majetku, který směnou nabývají do 
svého vlastnictví a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 
obě smluvní strany solidárně, 
5. přijetí daru 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1810/2 o výměře 15741 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 626 – 105/2017 ze dne 19. 1. 2018 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1810, 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 
Domanín a k. ú. Domanín u Třeboně, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1630/5 o výměře 4366 m2, 
ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 626 – 105/2017 ze dne 19. 1. 2018 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1630/3, 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 Domanín a k. ú. Domanín u Třeboně a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1636/9 
o výměře 14321 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 626 – 105/2017 
ze dne 19. 1. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1636/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Domanín a k. ú. Domanín u Třeboně od Obce 
Domanín, IČO 512966, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek 
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Jihočeský kraj, 
6. bezúplatný převod 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1958 o výměře 101 m2, ostatní plocha, jiná plocha, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Mirotice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 505/31 
o výměře 172 m2, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Bernartice a k. ú. 
Srlín, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 529/14 o výměře 904 m2, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Tálín, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2085/1 o výměře 
6144 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 3166 – 1/2018 ze dne 12. 1. 
2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2085, ostatní plocha, silnice, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Milevsko, pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 333/8 o výměře 
13 m2, ostatní plocha, silnice, č. 333/9 o výměře 549 m2, ostatní plocha, silnice, č. 333/13 o výměře 33 m2, 
ostatní plocha, silnice, č. 333/16 o výměře 422 m2, ostatní plocha, silnice, č. 333/17 o výměře 86 m2, ostatní 
plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Přehořov a k. ú. Hrušova Lhota, pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 333/4 o výměře 780 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě 
geometrického plánu č. 100 – 117/2017 ze dne 12. 1. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 333/4, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Přehořov a k. ú. Hrušova 
Lhota, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 333/5 o výměře 1751 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 100 – 117/2017 ze dne 12. 1. 2018 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 333/5, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec Přehořov a k. ú. 
Hrušova Lhota, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2041/4 o výměře 67 m2, ostatní plocha, silnice, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 60000 pro obec a k. ú. Ponědraž z vlastnictví České republiky – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, 
IČO 69797111, do vlastnictví Jihočeského kraje; 
II. předává k hospodaření 
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předmět daru a bezúplatného převodu uvedený v části I. 5. a 6. 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. 5. a 6. usnesení jako předmět daru 
a bezúplatného převodu; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění záměru prodeje, darování, 
vzájemného darování a směny nemovitostí uvedených v části I. 1., 2., 3. a 4. na úřední desce Krajského 
úřadu Jihočeského kraje a v případě prodeje a směny uvedených v části I. 1. a 4. též na úředních deskách 
obcí, do jejichž územní působnosti předmětné nemovitosti náležejí. 
 
 
K bodu: Záměr prodeje části pozemkové parcely ve vlastnictví kraje v k. ú. Budislav 
 
Usnesení č. 48/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
záměr prodeje pozemku poz. parcely KN č. 32/5 o výměře 73 m2, oddělené dosud nezapsaným 
geometrickým plánem č. 304-54/2017 z pozemku poz. parcely KN č. 32/1 v k. ú. Budislav, do vlastnictví ***** 
a ***** za cenu stanovenou znaleckým posudkem + náklady spojené s prodejem; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 
1. zveřejnit záměr prodeje pozemku dle I. tohoto usnesení, 
2. zajistit zpracování znaleckého posudku, 
3. po zveřejnění záměru předložit návrh s kupní smlouvou orgánům kraje k projednání. 
 
 
K bodu: Výkup pozemků v areálu ČOV Litvínovice 
 
Usnesení č. 49/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
výkup pozemků parcel KN č. 919/1, č. 920/4 a č. 913/4 v k. ú. Litvínovice v podílovém spoluvlastnictví ***** 
v rozsahu podílu 1/2 a *****  v rozsahu podílu 1/2, vedených na LV č. 38, za sjednanou cenu ve výši 430.000 
Kč dle kupní smlouvy v příloze č. 3 návrhu č. 21/ZK/18; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích 
k realizaci části I. usnesení; 
III. bere na vědomí 
informaci, že prostředky jsou schváleny v rozpočtu Jihočeského kraje a cena dle části I. usnesení bude 
hrazena z prostředků Jihočeského kraje – ORJ 04, OHMS. 
 
 
K bodu: Koupě pozemkových parcel v k. ú. Dobrá Voda u Horní Stropnice 
 
Usnesení č. 50/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. koupi pozemků pozemkových parcel KN č. 525 a č. 185 vedených na LV 60000 v k. ú. Dobrá Voda  
u Horní Stropnice, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu Úřadu  
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,  
IČO 697 97 111, do vlastnictví Jihočeského kraje, dle návrhu kupní smlouvy v příloze č. 3 návrhu  
č. 50/ZK/18, 
2. předání pozemků dle části I. 1. tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Domovu  
pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda 54, 374 01 Horní Stropnice, IČO 006 66 254, zřizovaného krajem, 
ke dni podání návrhu na vklad práva ze smlouvy do katastru nemovitostí; 
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II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 
1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,  
2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující 
svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení. 
 
 
K bodu: Vzájemné darování pozemků mezi Jihočeským krajem a městem Vimperk 
 
Usnesení č. 51/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. záměr darování pozemků parcel KN: v k. ú. Vimperk č. 454, 455, 2026, 2027/1, 2030, 2031, 2032, 2033, 
2034, 2035, 2036, 2061/3 a 2126/3, v k. ú. Skláře u Vimperka č. 356 a 545, v k. ú. Pravětín č. 808/1, v k. ú. 
Veselka u Vimperka č. 250/31 z vlastnictví Jihočeského kraje do vlastnictví města Vimperk, Steinbrenerova 
6, 385 17 Vimperk, IČO 00250805, 
2. přijetí daru pozemků parcel KN: v k. ú. Pravětín č. 897/2, 904/8, 904/9, 904/36, 904/37, 905/1, 906, 907/1, 
907/2 a 914, v k. ú. Skláře u Vimperka č. 138/2, 517/71, 517/109, 522, 527 a 567, v k. ú. Veselka 
u Vimperka č. 134/53, 134/54, 134/55, 134/56, 143/7, 293, 294 a 295 od města Vimperk, Steinbrenerova 6, 
385 17 Vimperk, IČO 00250805 dle návrhu darovací smlouvy v příloze č. 1 návrhu č. 20/ZK/18, 
3. předání pozemků dle části I. 2. usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Krajskému školnímu 
hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČO 71294775, zřizovanému krajem, ke dni 
podání návrhu na vklad práva z darovací smlouvy do katastru nemovitostí; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 
1. zveřejnit záměr darování dle části I. 1. na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty, 
2. po zveřejnění připravit návrh na darování pozemků dle části I. 1. k projednání v orgánech kraje, 
3. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 2. usnesení, 
4. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny vymezující 
svěřený majetek v souladu s částí I. 3. usnesení. 
 
 
K bodu: Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. Stachy 
 
Usnesení č. 52/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření se svěřeným majetkem Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků a Středisku služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7, IČO 75050102, a to 
pozemků stavebních parcel KN č. 175/1 se stavbou občanské vybavenosti čp. 23, č. 175/2 se stavbou 
občanské vybavenosti bez čp., č. 175/5 se stavbou občanské vybavenosti bez čp., č. 175/3 a č. 175/4 a 
pozemků parcel  KN č. 1645/3, č. 1680/4, č. 1680/3, č. 1663/11, č. 1672/8 a č. 1672/10 s vrtem-studnou vše 
v k. ú. Stachy ke dni rozhodnutí zastupitelstva kraje, 
2. předání uvedeného majetku dle části I. 1. usnesení do hospodaření se svěřeným majetkem Krajskému 
školnímu hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, ke dni rozhodnutí 
zastupitelstva kraje, 
3. dodatek č. 12 zřizovací listiny Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb 
školám, České Budějovice, Nemanická 7, IČO 75050102, kterým se mění příloha č. 1 „Vymezení majetku ve 
vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ tak, že se jí majetek uvedený 
v části I. 1. usnesení vyjímá z hospodaření,  
4. dodatek č. 17 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“ tak, že se jí majetek uvedený v části I. 1. usnesení předává 
k hospodaření; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích 
k realizaci částí I. usnesení. 
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K bodu: Zánik věcného práva předkupního 
 
Usnesení č. 53/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
zánik věcného práva předkupního k pozemkům parcelám KN č. 726/3 a č. 726/5 vedených na LV č. 2599  
v k. ú. Čelkovice vydáním „Potvrzení o zániku věcného práva předkupního“ ve znění přílohy č. 4 návrhu  
č. 45/ZK/18; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích  
k realizaci části I. 1. tohoto usnesení. 
 
 
K bodu: Vzorová smlouva na bezúplatný převod pozemků ČR dle zákona o Státním pozemkovém úřadu  
 
Usnesení č. 54/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
vzorovou smlouvu na bezúplatný převod pozemků na kraje dle § 7 odst. 3 zákona č. 503/2012 Sb., 
o Státním pozemkovém úřadu, ve variantách I., II. a III. v příloze č. 1, č. 2 a č. 3 návrhu č. 8/ZK/18; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění schválených vzorů na veřejně 
dostupných internetových stránkách Jihočeského kraje a na intranetu Jihočeského kraje. 
 
 
K bodu: Vyřazení technického zhodnocení cizího majetku z účetní a majetkové evidence ZZS Jihočeského 
kraje 
 
Usnesení č. 55/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. převedení technického zhodnocení budovy ve vlastnictví města Tábor, vedeného v účetnictví 
Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, se sídlem B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice, 
IČO 48199931, na účtu 021 - stavby pod názvem Nemocnice - Tábor, inv. č. 10303, z účetní a majetkové 
evidence této příspěvkové organizace do účetní a majetkové evidence Jihočeského kraje ke dni 
31. 03.2018, 
2. vyřazení technického zhodnocení dle části I. 1. tohoto usnesení z účetní a majetkové evidence 
Jihočeského kraje ke dni 31. 03. 2018; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích 
k realizaci části I. tohoto usnesení. 
 
 
K bodu: Plán činnosti Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2018 
 
Usnesení č. 56/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
plán činnosti Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2018. 
 
 
K bodu: Plán práce Výboru pro podporu hospodářského rozvoje Zastupitelstva Jihočeského kraje na 
1. pololetí roku 2018 
 
Usnesení č. 57/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
plán práce Výboru pro podporu hospodářského rozvoje Zastupitelstva Jihočeského kraje na 1. pololetí 2018. 
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K bodu: Záštity členů Rady Jihočeského kraje s finanční podporou 
 
Usnesení č. 58/2018/ZK-11 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I.  bere na vědomí 
1. odstoupení od smlouvy o poskytnutí individuální dotace ze strany příjemce: Obec Nová Pec, Nové 
Chalupy 43, 384 62 Nová Pec, IČO 00250619, na zajištění akce: „Znovuodhalení obelisku Adalberta 
Stiftera“, 
2. žádost o poskytnutí individuální dotace Obce Kvilda, Kvilda 17, 384 93 Kvilda, IČO 00250511, dle přílohy 
č. 1 návrhu č. 10/ZK/18; 
II. schvaluje 
1. poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč 
příjemci: Obec Kvilda, Kvilda 17, 384 93 Kvilda, IČO 00250511, na zajištění akce: „Obec Kvilda od roku 
1918 do roku 1945“, 
2. vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace: 
a) do výše 10 tis. Kč včetně dle přílohy č. 2 návrhu č. 10/ZK/18, 
b) nad 10 tis. Kč dle přílohy č. 3 návrhu č. 10/ZK/18; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
II. usnesení.  
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
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