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

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE 

VÝPIS USNESENÍ 

 
Výpis usnesení z 12. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 5. 4. 2018 

 
 
Program: 

 
1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 2. do 19. 3. 2018 

Usnesení 59/2018/ZK-12 
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje 

Usnesení 60/2018/ZK-12 
3. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje 

Usnesení 61/2018/ZK-12 
4. Poskytnutí individuální dotace v gesci odboru Kancelář hejtmanky 

Usnesení 62/2018/ZK-12 
5. Poskytnutí investiční dotace z rozpočtu JčK Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje 

Usnesení 63/2018/ZK-12 
6. Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2018 

Usnesení 64/2018/ZK-12 
7. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. 

Usnesení 65/2018/ZK-12 
8. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s. 

Usnesení 66/2018/ZK-12 
9. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 

Usnesení 67/2018/ZK-12 
10. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s. 

Usnesení 68/2018/ZK-12 
11. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. 

Usnesení 69/2018/ZK-12 
12. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. 

Usnesení 70/2018/ZK-12 
13. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s. 

Usnesení 71/2018/ZK-12 
14. Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2018_rozhodnutí o poskytnutí 

dotace a schválení návrhů smluv 
Usnesení 72/2018/ZK-12 

15. Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2018 
Usnesení 73/2018/ZK-12 

16. Žádost o podporu a realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ 
Usnesení 74/2018/ZK-12 

17. Sloučení škol zřizovaných krajem k 1. 7. 2018 - Č. Budějovice a T. Sviny 
Projednávání bylo přerušeno 

18. Podání žádostí do Národního dotačního programu 21 - COP 
Usnesení 75/2018/ZK-12 

19. Rozvojový program - Podpora odborného vzdělávání 
Usnesení 76/2018/ZK-12 

20. Rozpočet školství – Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2018 
Usnesení 77/2018/ZK-12 

21. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu 
Usnesení 78/2018/ZK-12 

22. Zrušení části usnesení č. 323/2017/ZK-8 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho 
předfinancování, kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ 
řemeslná a ZŠ, Soběslav 

Usnesení 79/2018/ZK-12 
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23. Revokace usnesení č. 16/2018/ZK-11, 17/2018/ZK-11, 18/2018/ZK-11, realizace projektu „Mosty do 70. 
výzvy IROP“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje 

Usnesení 80/2018/ZK-12 
24. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11 A“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského 

kraje 
Usnesení 81/2018/ZK-12 

25. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11 B“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského 
kraje 

Usnesení 82/2018/ZK-12 
26. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11 C“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského 

kraje 
Usnesení 83/2018/ZK-12 

27. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11 D“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského 
kraje 

Usnesení 84/2018/ZK-12 
28. Petice - „na zastavení devastace naší krajiny - stavby silnice - Obchvat Zdíkovce“ 

Usnesení 85/2018/ZK-12 
29. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé 

podnikatele v Jihočeském kraji - změna data programu 
Usnesení 86/2018/ZK-12 

30. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje 
Usnesení 87/2018/ZK-12 

31. Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro 
rok 2018 - výběr projektů 

Usnesení 88/2018/ZK-12 
32. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a 

sportu, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
Usnesení 89/2018/ZK-12 

33. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva 
pro rok 2018 - výběr projektů 

Usnesení 90/2018/ZK-12 
34. Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 

Usnesení 91/2018/ZK-12 
35. Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 

Usnesení 92/2018/ZK-12 
36. Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 

Usnesení 93/2018/ZK-12 
37. Dotační program Jihočeského kraje Úcta k předkům, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 

Usnesení 94/2018/ZK-12 
38. Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 

Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
Usnesení 95/2018/ZK-12 

39. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy 
vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 

Usnesení 96/2018/ZK-12 
40. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Rozvoje venkova a krajiny, 

1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
Usnesení 97/2018/ZK-12 

41. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2018 – výběr projektů 
Usnesení 98/2018/ZK-12 

42. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) 
v obcích, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 

Usnesení 99/2018/ZK-12 
43. Dotační program Jihočeského kraje Podpora poradenských center pro seniory v Jihočeském kraji, 

1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
Usnesení 100/2018/ZK-12 

44. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sociálně zdravotních aktivit, 1. výzva pro rok 2018 - výběr 
projektů 

Usnesení 101/2018/ZK-12 
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45. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018 - 
výběr projektů 

Usnesení 102/2018/ZK-12 
46. Cena hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj tradiční lidové kultury Jihočeského kraje 

Usnesení 103/2018/ZK-12 
47. Individuální dotace na Vybrané akce dotační politiky Jihočeského kraje v oblasti kultury 

Usnesení 104/2018/ZK-12 
48. Změna č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje (PRVKÚK) a Aktualizace 

obecné části PRVKÚK do roku 2030 s ohledem na řízení sucha 
Usnesení 105/2018/ZK-12 

49. Informace o schválených změnách evropských projektů k 1. 3. 2018 
Usnesení 106/2018/ZK-12 

50. Návrh správce ORJ 20 na vyřazení projektů z Matice projektů a jejich přesunutí do Zásobníku projektů 
Usnesení 107/2018/ZK-12 

51. Žádost o poskytnutí individuální dotace 
Usnesení 108/2018/ZK-12 

52. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2017 
Usnesení 109/2018/ZK-12 

53. Rozpočtové změny 6/18 
Usnesení 110/2018/ZK-12 

54. Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje na rok 2018 
Usnesení 111/2018/ZK-12 

55. Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2018 
Usnesení 112/2018/ZK-12 

56. Poskytnutí individuálních dotací na rok 2018 ostatním subjektům v gesci OEKO 
Usnesení 113/2018/ZK-12 

57. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení 
Usnesení 114/2018/ZK-12 

58. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru 
Usnesení 115/2018/ZK-12 

59. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Dačice městu Dačice pro výstavbu sportovní haly 
Usnesení 116/2018/ZK-12 

60. Zřízení věcného předkupního práva 
Usnesení 117/2018/ZK-12 

61. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2018 
Usnesení 118/2018/ZK-12 

62. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje  
Usnesení 119/2018/ZK-12 

 
***** 

 

K bodu: Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 2. do 19. 3. 2018 
 
Usnesení č. 59/2018/ZK-12 
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 1. 2. do 19. 3. 2018. 
 
 

K bodu: Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 60/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje ke dni 19. 3. 2018; 
II. schvaluje 
návrhy opatření uvedené ve zprávě o plnění usnesení zastupitelstva kraje. 
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K bodu: Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje 
 
Usnesení č. 61/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
zprávu o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje ke dni 22. 3. 2018. 
 
 
K bodu: Poskytnutí individuální dotace v gesci odboru Kancelář hejtmanky 
 
Usnesení č. 62/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito subjekty: 
1. Sportovní klub policie České Budějovice, z.s., IČO 00666033, ve výši 70 000 Kč, 
2. Jihočeská záchranná brigáda kynologů, IČO 62534360, ve výši 253 126 Kč; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích  
k realizaci části I. usnesení. 
 
 

K bodu: Poskytnutí investiční dotace z rozpočtu JčK Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 63/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Jihočeského kraje příjemci Česká republika - Hasičský záchranný 
sbor Jihočeského kraje, IČO 70882835, ve výši 40 % z ceny veřejné zakázky investiční akce „Tábor - 
přístavba pro garážová stání a zázemí“ maximálně však 6 500 000,- Kč jako spolufinancování výše uvedené 
investiční akce, s podmínkou minimálního 60% krytí investiční akce ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu 
organizační složky státu Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, 
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 návrhu č. 103/ZK/18; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit úkony potřebné k realizaci části 
I. usnesení. 
 

 

K bodu: Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2018 
 
Usnesení č. 64/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. poskytnutí dotací v celkové výši 63 156 000,- Kč jako vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 
2018 obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, 
a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, 
Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, Nemocnice Strakonice, 
a.s., IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203 a Jihočeské nemocnice, a.s., IČO 26093804, 
dle přílohy č. 1 návrhu č. 115/ZK/18, 
2. návrh smlouvy o poskytnutí dotace jako vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2018 
dle přílohy č. 2 návrhu č. 115/ZK/18; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení. 
 
 
K bodu: Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. 
 
Usnesení č. 65/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
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zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, o částku 
20 000 000,- Kč; 
II. ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení radě kraje vykonávající působnost valné 
hromady obchodní společnosti k projednání. 
T: 19. 4. 2018 
 
 
K bodu: Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s. 
 
Usnesení č. 66/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, o částku 
1 700 000,- Kč; 
II. ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení radě kraje vykonávající působnost valné 
hromady obchodní společnosti k projednání. 
T: 19. 4. 2018 
 
 

K bodu: Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 
 
Usnesení č. 67/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO 26095157, 
o částku 7 500 000,- Kč; 
II. ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení radě kraje vykonávající působnost valné 
hromady obchodní společnosti k projednání. 
T: 19. 4. 2018 
 
 

K bodu: Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s. 
 
Usnesení č. 68/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, o částku 
9 000 000,- Kč; 
II. ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení radě kraje vykonávající působnost valné 
hromady obchodní společnosti k projednání. 
T: 19. 4. 2018 
 
 

K bodu: Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. 
 
Usnesení č. 69/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, o částku 
5 000 000,- Kč; 
II. ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení radě kraje vykonávající působnost valné 
hromady obchodní společnosti k projednání. 
T: 19. 4. 2018 
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K bodu: Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. 
 
Usnesení č. 70/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, o částku 
2 000 000,- Kč; 
II. ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení radě kraje vykonávající působnost valné 
hromady obchodní společnosti k projednání. 
T: 19. 4. 2018 
 
 

K bodu: Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s. 
 
Usnesení č. 71/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, o částku 
4 800 000,- Kč; 
II. ukládá 
Mgr. Ivaně Stráské, hejtmance kraje, předložit návrh usnesení radě kraje vykonávající působnost valné 
hromady obchodní společnosti k projednání. 
T: 19. 4. 2018 
 
 

K bodu: Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2018_rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a schválení návrhů smluv 
 
Usnesení č. 72/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. rozhoduje 
o poskytnutí dotace ve výši 5 999 000,- Kč z rozpočtu Jihočeského kraje na zajištění lékařských 
pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2018 pro poskytovatele zdravotních služeb uvedené 
v příloze č. 1 návrhu č. 70/ZK/18; 
II. schvaluje 
návrhy smluv o poskytnutí dotace na zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 
2018 dle příloh č. 2, 3 a 4 návrhu č. 70/ZK/18; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci usnesení. 
T: 21. 6. 2018 
 
 

K bodu: Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2018 
 
Usnesení č. 73/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. návrh pravidel „Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2018“ dle přílohy 
návrhu č. 78/ZK/18 s alokací 32 501 168,94 Kč, 
2. odlišný postup v rámci „Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2018“ mimo 
směrnici SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory; 
II. vyhlašuje 
„Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2018“ s termínem zveřejnění programu dne 
06. 04. 2018 a s termínem pro podávání žádostí od 7. 5. 2018 do 18. 5. 2018 do 12.00 hod; 
III. ukládá 
Mgr. Zdeňku Dvořákovi, náměstkovi hejtmanky, předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrhy výše 
dotace pro jednotlivé sociální služby doporučené hodnotící komisí. 
T: 21. 6. 2018 
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K bodu: Žádost o podporu a realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ 
 
Usnesení č. 74/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. předložení žádosti o podporu do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální 

začleňování a boj s chudobou, investiční priorita 2.1 – Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem  
na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnanosti, do aktuálně otevřené Výzvy č. 
005 a budoucí realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ s podmínkou přidělení 
dotace z Operačního programu Zaměstnanost, 

2. celkové výdaje projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ ve výši maximálně 217 485 
102,76 Kč, z toho způsobilé výdaje ve výši maximálně 216 607 102,76 Kč a nezpůsobilé výdaje ve výši 
maximálně 878 000,- Kč, 

3. kofinancování projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ Jihočeským krajem ve výši 5 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. maximálně ve výši 10 830 355,14 Kč, s podmínkou přidělení 
dotace z Operačního programu Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu  
dle přílohy č. 1 návrhu č.126/ZK/18, 

4. předfinancování projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ Jihočeským krajem ve výši 
maximálně 70% ze způsobilých výdajů projektu, tj. maximálně 151 624 971,93 Kč, s podmínkou přidělení 
dotace z Operačního programu Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle 
přílohy č. 1 návrhu č. 126/ZK/18, 

5. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ Jihočeským 
krajem ve výši maximálně 878 000,- Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu 
Zaměstnanost s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 
126/ZK/18; 

II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. 
 
 

K bodu: Podání žádostí do Národního dotačního programu 21 - COP 
 
Usnesení č. 75/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu rozvoje školství pro SOŠ veterinární, mechanizační 
a zahradnickou a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice ve výši 1 666 000,-
Kč, pro Střední rybářskou školu a Vyšší odbornou školu vodního hospodářství a ekologie, Vodňany ve výši 
1 666 000,-Kč a pro Vyšší odbornou školu lesnickou a Střední lesnickou školu Bedřicha Schwarzenberga, 
Písek ve výši 1 666 000,-Kč. 
 
 

K bodu: Rozvojový program - Podpora odborného vzdělávání 
 
Usnesení č. 76/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
přidělení finančních prostředků školám zřizovanými krajem a obcí z rozvojového programu vyhlášeného 
MŠMT Podpora odborného vzdělávání; č. j.: MSMT-12596/2017–1, v rámci výkonu přenesené působnosti 
dané MŠMT v souladu s § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dle důvodové zprávy 
a přílohy návrhu č. 72/ZK/18. 
 
 
K bodu: Rozpočet školství – Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2018 
 
Usnesení č. 77/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
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normativní rozpis rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Jihočeského kraje na rok 2018 jednotlivým 
školám a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi Jihočeského kraje, v rámci výkonu přenesené 
působnosti dané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, v souladu s § 161 odst. 8 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění, v souladu s důvodovou zprávou a přílohou návrhu č. 73/ZK/18. 
 
 

K bodu: Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu 
 
Usnesení č. 78/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost o poskytnutí individuální dotace uvedenou v příloze č. 1 návrhu č. 92/ZK/18; 
II. schvaluje 
1. poskytnutí individuální dotace žadateli Jihočeská krajská organizace ČUS, Skuherského 1478/14, 370 01 

České Budějovice, IČO 70923400, na realizaci projektu „Vytvoření databáze sportovních zařízení 
Jihočeského kraje“, ve výši 270 000 Kč, 

2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Vytvoření databáze sportovních zařízení 
Jihočeského kraje“ ve znění přílohy č. 2 návrhu č. 92/ZK/18; 

III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
II. usnesení. 
 
 

K bodu: Zrušení části usnesení č. 323/2017/ZK-8 a realizace projektu předkládaného do IROP, jeho 
předfinancování, kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ 
řemeslná a ZŠ, Soběslav 
 
Usnesení č. 79/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. ruší 
II. část usnesení č. 323/2017/ZK-8 ve věci „Realizace projektu předkládaného do IROP, jeho 
předfinancování, kofinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - SŠ 
řemeslná a ZŠ, Soběslav“; 
II. schvaluje 
1. realizaci projektu „Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 - Středisko 
odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č. p. 
469“ (žadatel: Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405) z Integrovaného 
regionálního operačního programu s celkovými výdaji ve výši 38 853 752,98 Kč, z toho s celkovými 
způsobilými výdaji ve výši 34 991 173,98 Kč, 
2. kofinancování projektu „Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 - Středisko 
odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č. p. 
469“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 3 499 117,40 Kč, 
s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě 
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 125/ZK/18, 
3. předfinancování projektu „Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 - Středisko 
odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební úprava č. p. 
469“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 31 492 056,58 Kč, 
s podmínkou přidělení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě 
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 125/ZK/18, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 
405 - Středisko odborného výcviku technických a řemeslných učebních oborů, nástavba, přístavba, stavební 
úprava č. p. 469“ Jihočeským krajem v celkové výši 3 462 108,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace 
z Integrovaného regionálního operačního programu s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu 
dle přílohy č. 1 návrhu č. 125/ZK/18; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph. D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části II. uvedeného usnesení. 
T: 30. 4. 2018 
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K bodu: Revokace usnesení č. 16/2018/ZK-11, 17/2018/ZK-11, 18/2018/ZK-11, realizace projektu „Mosty do 
70. výzvy IROP“ a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 80/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. ruší 
usnesení č. 16/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018 ve věci 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. 17/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018 ve věci Realizace projektu "Most ev.č. 151-005 v Liščích 
Horách před Dačicemi" a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje a usnesení č. 18/2018/ZK-11 ze 
dne 22. 2. 2018 ve věci Realizace projektu "Most ev.č. 160-007 na konci dřevoskladu" a jeho financování 
z rozpočtu Jihočeského kraje; 
II. schvaluje 
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Mosty do 70. výzvy IROP“ 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 35 569 109,32 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši  
29 412 122,55 Kč vč. DPH, 
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 2 941 212,25 Kč vč. DPH, 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 110/ZK/18,  
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 26 470 910,30 Kč vč. DPH 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 110/ZK/18, 
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 6 156 986,77 Kč vč. DPH s čerpáním na základě 
Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 110/ZK/18; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
T: 31. 7. 2019 
 
 

K bodu: Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11 A“ a jeho financování z rozpočtu 
Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 81/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. třídy P11 A“ 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 72 827 882,08 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši  
71 791 582,08 Kč vč. DPH, 
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 7 179 158,20 Kč vč. DPH, 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 111/ZK/18,  
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 64 612 423,88 Kč vč. DPH 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 111/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. 111/ZK/18; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
T: 30. 5. 2019 
 
 

K bodu: Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11 B“ a jeho financování z rozpočtu 
Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 82/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
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1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. třídy P11 B“ 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 75 831 093,60 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 74 794 793,60 
Kč vč. DPH, 
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 7 479 479,36 Kč vč. DPH, 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 112/ZK/18,  
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 67 315 314,24 Kč vč. DPH 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 112/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. 112/ZK/18; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
T: 30. 5. 2019 
 
 

K bodu: Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11 C“ a jeho financování z rozpočtu 
Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 83/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. třídy P11 C“ 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 91 634 077,52 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 90 597 777,52 
Kč vč. DPH, 
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 9 059777,76 Kč vč. DPH, 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 113/ZK/18,  
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 81 537 999,76 Kč vč. DPH 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 113/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. 113/ZK/18; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
T: 30. 5. 2019 
 
 

K bodu: Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11 D“ a jeho financování z rozpočtu 
Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 84/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Modernizace komunikací II. třídy P11 D“ 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 111 513 071,06 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši  
110 476 771,06 Kč vč. DPH, 
2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 11 047 677,10 Kč vč. DPH, 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 114/ZK/18,  
3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze  způsobilých výdajů projektu, tj. 99 429 093,96 Kč vč. DPH 
s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 
návrhu č. 114/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. 114/ZK/18; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
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T: 30. 5. 2019 
 
 

K bodu: Petice - „na zastavení devastace naší krajiny - stavby silnice - Obchvat Zdíkovce“ 
 
Usnesení č. 85/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
informaci o podání označeném jako petice „na zastavení devastace naší krajiny – stavby silnice – Obchvat 
Zdíkovce“; 
II. schvaluje 
návrh odpovědi na podání označené jako petice „na zastavení devastace naší krajiny – stavby silnice – 
Obchvat Zdíkovce“; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, 
územního plánování, stavebního řádu a investic zajistit odeslání odpovědi na podání označené jako petice 
„na zastavení devastace naší krajiny – stavby silnice – Obchvat Zdíkovce“. 
 
 
K bodu: Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé 
podnikatele v Jihočeském kraji - změna data programu 
 
Usnesení č. 86/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. ruší 
usnesení č. 12/2018/ZK-11 ve věci „Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných 
regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji“ ze dne 22. 2. 2018; 
II. schvaluje 
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé 
podnikatele v Jihočeském kraji s novým termínem vyhlášení programu dle přílohy č. 1 návrhu č. 102/ZK/18; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. 
T: 10. 5. 2018 
 
 

K bodu: Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 87/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. žádost příjemce dotace obce Přeborov, Přeborov 23, 399 01 Milevsko, IČO 00583987, o prodloužení 
termínu realizace projektu „Návrh územního plánu Přeborov“, reg. č. 425-01-004/16, v rámci Dotačního 
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 
1. výzva pro rok 2016, 
2. žádost příjemce dotace města Slavonice, Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice, IČO 00247456, 
o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Slavonice“, reg. č. 425-01-009/16, v rámci Dotačního 
programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 
1. výzva pro rok 2016, 
3. žádost příjemce dotace Merkur České Budějovice, z. s., Pražská tř. 19/1255, 370 04 České Budějovice, 
IČO 67171427, o změnu rozpočtu projektu „Činnost oddílu sportovní gymnastiky v GymCentru ČB v období 
2017-2018“, reg. č. 448-01-084/17, v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní 
činnosti dětí a mládeže, I. výzva pro rok 2017; 
II. schvaluje 
1. prodloužení termínu realizace projektu „Návrh územního plánu Přeborov“, reg. č. 425-01-004/16 pro 
příjemce dotace obec Přeborov, Přeborov 23, 399 01 Milevsko, IČO 00583987, a to do 31. 12. 2018, 
2. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Slavonice“, reg. č. 425-01-009/16 pro příjemce 
dotace město Slavonice, Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice, IČO 00247456, a to do 31. 5. 2020, 
3. změnu rozpočtu projektu „Činnost oddílu sportovní gymnastiky v GymCentru ČB v období 2017-2018“, 
reg. č. 448-01-084/17 pro příjemce dotace Merkur České Budějovice, z. s., Pražská tř. 19/1255, 370 04 
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České Budějovice, IČO 67171427, za dodržení podmínek pravidel dotačního programu, tedy že mzdové 
náklady nepřekročí 50% celkových uznatelných výdajů projektu; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
II. usnesení. 
T: 31. 5. 2018 
 
 
K bodu: Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva 
pro rok 2018 - výběr projektů 
 
Usnesení č. 88/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2018, dle přílohy č. 1 návrhu 
č. 68/ZK/18; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo 
oblast sportu), 1. výzva pro rok 2018, v celkové výši 6 000 000 Kč a 5 náhradních projektů ve výši 170 000,- 
Kč dle příloh návrhu č. 68/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 Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, 
mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
 
Usnesení č. 89/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2018, dle 
přílohy č. 1 návrhu č. 69/ZK/18; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje 
v oblasti vědy, mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2018, v celkové výši 1 360 000 Kč a 2 náhradní projekty 
ve výši 60 000 Kč dle příloh návrhu č. 69/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 Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 
1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
 
Usnesení č. 90/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva pro rok 2018, dle přílohy č. 1 návrhu 
č. 64/ZK/18; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje 
v oblasti kultury, 1. výzva pro rok 2018, v celkové výši 1 000 000 Kč dle příloh návrhu č.64/ZK/18; 
III. ukládá 
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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 kultury, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
 
Usnesení č. 91/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokoly z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2018, dle příloh č. 1 a 2 návrhu č. 65/ZK/18; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2018, 
v celkové výši 8 000 000 Kč a 32 náhradních projektů v celkové výši 515 000 Kč dle příloh návrhu 
č. 65/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 Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
 
Usnesení č. 92/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokoly z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2018, dle příloh č. 1 a 2 návrhu č. 107/ZK/18; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2018, 
v celkové výši 12 500 000 Kč a náhradní projekty v celkové výši 1 465 000 Kč, dle příloh návrhu 
č. 107/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 muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
 
Usnesení č. 93/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2018, dle přílohy č. 1 návrhu č. 108/ZK/18; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 
2018, v celkové výši 1 000 000 Kč a náhradní projekt ve výši 50 000 Kč dle příloh návrhu č. 108/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 Úcta k předkům, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
 
Usnesení č. 94/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
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protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Úcta 
k předkům, 1. výzva pro rok 2018, dle přílohy č. 1 návrhu č. 77/ZK/18;  
II. schvaluje 
poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Úcta k předkům, 1. výzva pro rok 2018, 
v celkové výši 1 338 000 Kč dle příloh návrhu č. 77/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 Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
 
Usnesení č. 95/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, dle 
přílohy č. 1 návrhu č. 76/ZK/18; 
II. schvaluje 
1. převedení nevyčerpané alokace ve výši 1 966 000 Kč z Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční 
dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, do Dotačního 
programu Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského 
kraje, 1. výzva pro rok 2018,  
2. poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů 
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018, v celkové výši 28 034 000 Kč dle příloh 
návrhu č. 76/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 Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy 
vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
 
Usnesení č. 96/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva 
pro rok 2018, dle přílohy č. 1 návrhu č. 97/ZK/18; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření 
Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2018, v celkové výši 
32 000 000 Kč dle příloh návrhu č. 97/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 Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Rozvoje venkova a krajiny, 
1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
 
Usnesení č. 97/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
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protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Rozvoje venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2018, dle přílohy č. 1 návrhu 
č. 98/ZK/18; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření 
Rozvoje venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2018, v celkové výši 7 392 848 Kč dle příloh návrhu č. 98/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 sportu, 1. výzva pro rok 2018 – výběr projektů 
 
Usnesení č. 98/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokoly z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2018, dle příloh č. 9 a 10 návrhu č. 26/ZK/18; 
II. schvaluje 
1. navýšení alokace Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2018, 
o 1 500 000 Kč z nevyčerpaných prostředků Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova 
a krajiny, Opatření Rozvoje venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2018, 
2. poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2018, 
v celkové výši 17 500 000 Kč a dále 8 náhradních projektů v celkové výši 1 823 000 Kč dle příloh návrhu 
č. 26/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 rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních 
rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
 
Usnesení č. 99/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2018, dle 
přílohy č. 1 návrhu č. 93/ZK/18; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních 
nádrží (návesních rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2018, v celkové výši 2 259 921 Kč dle příloh návrhu 
č. 93/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 poradenských center pro seniory v Jihočeském kraji, 
1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
 
Usnesení č. 100/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
Protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora poradenských center pro seniory v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2018 dle přílohy č. 1, návrhu 
č. 94/ZK/18; 
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II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora poradenských center pro seniory 
v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2018, v celkové výši 648 835 dle příloh návrhu č. 94/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 sociálně zdravotních aktivit, 1. výzva pro rok 2018 - 
výběr projektů 
 
 
Usnesení č. 101/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora sociálně zdravotních aktivit, 1. výzva pro rok 2018, dle přílohy č. 1 návrhu č. 95/ZK/18; 
II. schvaluje 
1. přesun nevyčerpané částky ve výši 440 000 Kč z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora 
poradenských center pro seniory v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2018, do Dotačního programu 
Jihočeského kraje Podpora sociálně zdravotních aktivit, 1. výzva pro rok 2018, 
2. poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sociálně zdravotních aktivit, 
1. výzva pro rok 2018, v celkové výši 940 000 Kč dle příloh návrhu č. 95/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 rodinné politiky Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 
2018 - výběr projektů 
 
Usnesení č. 102/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Podpora rodinné politiky (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence 
sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2018, dle přílohy č. 1 návrhu č. 109/ZK/18; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky, 1. výzva pro rok 
2018, v celkové výši 2 500 000 Kč dle příloh návrhu č. 109/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: Cena hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj tradiční lidové kultury Jihočeského kraje 
 
Usnesení č. 103/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
udělení Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic Jihočeského kraje včetně 
finančního ocenění ve výši 10 000,- Kč a uzavření darovací smlouvy podle přílohy č. 3  návrhu č. 124/ZK/18 
s panem Jiřím Honissem, České Budějovice; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit všechny úkony potřebné k realizaci části 
I. usnesení.  
T: 31. 8. 2018 
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K bodu: Individuální dotace na Vybrané akce dotační politiky Jihočeského kraje v oblasti kultury 
 
Usnesení č. 104/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
alokaci finančních prostředků v rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2018 pro odpovědné místo 1153 a žádosti 
jednotlivých subjektů uvedených v části II. o poskytnutí dotace; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito subjekty: 
1. ve výši 130 000,- Kč pro Obec Jankov, Jankov 46, 373 84 Jankov, IČO 00245020 na projekt „Zhotovení 
trojrozměrného modelu památky Holašovice v měřítku 1:150 včetně dalšího mobiliáře“,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. ve výši 100 000,- Kč pro Město Jindřichův Hradec, Klášterská 135, 377 22 J. Hradec, IČO 00246875, na 
projekt „ Opera na státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci“;       
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
I. usnesení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
T: 31. 12. 2018 
 
 

K bodu: Změna č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje (PRVKÚK) 
a Aktualizace obecné části PRVKÚK do roku 2030 s ohledem na řízení sucha 
 
Usnesení č. 105/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
Změnu č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje (PRVKÚK) a Aktualizaci 
obecné části PRVKÚK do roku 2030 s ohledem na řízení sucha; 
II. schvaluje 
Změnu č. 6 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje (PRVKÚK), zpracovanou 
společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, 
IČO 47116901, a Aktualizaci obecné části PRVKÚK do roku 2030 s ohledem na řízení sucha, zpracovanou 
společnostmi Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, 
IČO 47116901, a Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČO 26475081. 
 
 

K bodu: Informace o schválených změnách evropských projektů k 1. 3. 2018 
 
Usnesení č. 106/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o provedených změnách evropských projektů uvedených v příloze č. 1 k návrhu č. 86/ZK/18. 
 
 

K bodu: Návrh správce ORJ 20 na vyřazení projektů z Matice projektů a jejich přesunutí do Zásobníku 
projektů 
 
Usnesení č. 107/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. ruší 
usnesení č. 217/2017/ZK-7 a č. 379/2016/ZK-25; 
II. schvaluje 
1. přesun projektů „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, „Specifické informační a komunikační 
systémy a infrastruktura pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje“ a „Academy 
for Sustainable Mobility in the Danube Region (AMOD)“ z Matice projektů do Zásobníku projektů, 
2. vyřazení projektu „První světová válka – léta zkázy a bolesti“ z Matice projektů; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.  
T: 30. 6. 2018 



18 

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

 

 
 
K bodu: Žádost o poskytnutí individuální dotace 
 
Usnesení č. 108/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost Obce Holubov, Holubov 242, 382 03 Holubov, IČO 00245879, o poskytnutí individuální dotace 
z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje uvedenou v příloze č. 1 návrhu č. 100/ZK/18; 
II. schvaluje 

1. poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje ve výši 970 000,- Kč Obci 
Holubov, Holubov 242, 382 03 Holubov, IČO 00245879, na akci „Výměna dopravního lana lanové dráhy 
Krásetín - Kleť“, 
2. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje uvedenou v příloze č. 2 návrhu 
č. 100/ZK/18; 
III. ukládá 

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmance kraje smlouvu 
o poskytnutí dotace dle části II. 2 tohoto usnesení. 
 
 

K bodu: Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2017 
 
Usnesení č. 109/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2017 dle příloh návrhu č. 74/ZK/18. 
 
 

K bodu: Rozpočtové změny 6/18 
 
Usnesení č. 110/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. schválení rozpočtových opatření č. 60/R – 100/R na jednání rady kraje dne 8. 3. 2018, 
2. schválení rozpočtových opatření č. 103/R – 125/R na jednání rady kraje dne 22. 3. 2018; 
II. schvaluje 
rozpočtová opatření č. 101/Z – 102/Z; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit provedení rozpočtových opatření č. 101/Z – 
102/Z. 
 
 

K bodu: Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje na rok 2018 
 
Usnesení č. 111/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost Regionální agrární komory Jihočeského kraje o poskytnutí individuální dotace na rok 2018 
dle přílohy č. 1; 
II. schvaluje 
dle důvodové zprávy a příloh návrhu č. 79/ZK/18: 
1. rozsah činností vykonávaných Regionální agrární komorou Jihočeského kraje ve veřejném zájmu kraje 

v roce 2018 dle přílohy č. 2, 
2. kalkulaci vyrovnávací platby po vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 3, 
3. poskytnutí dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje (IČO: 26037041) ve výši 1 900 000 Kč 

na úhradu ztráty z činností vykonávaných ve veřejném zájmu kraje v roce 2018, 
4. návrh dotační smlouvy ve znění dle přílohy č. 4; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
II. usnesení. 
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K bodu: Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2018 
 
Usnesení č. 112/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
žádost Jihočeské hospodářské komory o poskytnutí individuální dotace na rok 2018 dle přílohy č. 1 návrhu 
č. 80/ZK/18; 
II. schvaluje 
dle důvodové zprávy a příloh návrhu č. 80/ZK/18: 
1. rozsah činností vykonávaných Jihočeskou hospodářskou komorou ve veřejném zájmu kraje v roce 2018 

dle přílohy č. 2, 
2. kalkulaci vyrovnávací platby po vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 3, 
3. poskytnutí dotace Jihočeské hospodářské komoře, IČO 48208248, ve výši 1 600 000 Kč na úhradu ztráty 

z činností vykonávaných ve veřejném zájmu kraje v roce 2018, 
4. návrh dotační smlouvy ve znění dle přílohy č. 4; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
II. usnesení. 
 
 

K bodu: Poskytnutí individuálních dotací na rok 2018 ostatním subjektům v gesci OEKO 
 
Usnesení č. 113/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
přijetí žádostí o poskytnutí individuálních dotací dle důvodové zprávy návrhu č. 81/ZK/18; 
II. schvaluje 
poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru v příloze návrhu č. 81/ZK/18 s těmito 
subjekty:  
1. Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z. s., IČO 47261102, ve výši 330 000 Kč, v režimu de minimis, 
2. Jihočeská Silva Nortica, IČO 70659061, ve výši 490 000 Kč, v režimu de minimis, 
3. Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s., IČO 26091089, ve výši 300 000 Kč, v režimu 

de minimis, 
4. Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s., IČO 25154711, ve výši 400 000 Kč, v režimu de minimis, 
5. Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje, IČO 71213198, ve výši 380 000 Kč, v režimu de minimis, 
6. Nadace Jihočeské cyklostezky, IČO 26080320, ve výši 1 000 000 Kč, v režimu nezakládajícím veřejnou 

podporu; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
II. usnesení. 
 
 

K bodu: Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení 
 
Usnesení č. 114/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. záměr prodeje 
a) 
stavební parcely katastru nemovitostí č. 118/2 o výměře 6 m2, zastavěná plocha a nádvoří, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 207 – 25/2017 ze dne 7. 12. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 229, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 217 pro obec a k. ú. Slapsko 
nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem a náklady spojené s prodejem nemovitosti, 
kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující, 
b) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 617/3 o výměře 214 m2, ostatní plocha, silnice a č. 639/5 
o výměře 1471 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
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Katastrální pracoviště Písek v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 331 pro obec Mirotice a k. ú. 
Radobytce včetně všech součástí a příslušenství za 1,15 násobek ceny u stavebních pozemků oproti ceně 
dosažené ve znaleckém posudku včetně DPH a náklady spojené s prodejem nemovitostí Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO 65993390, kdy poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí bude kupující, 
c) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 461/2 o výměře 90 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 302 – 366/2017 ze dne 20. 7. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 461, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 642 pro obec Hluboká 
nad Vltavou a k. ú. Munice nejméně za cenu zjištěnou znaleckým posudkem a náklady spojené s prodejem 
nemovitosti, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující, 
d) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 2777/5 o výměře 981 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
a č. 2777/30 o výměře 86 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 666 
pro obec Vyšší Brod a k. ú. Studánky u Vyššího Brodu 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. 2755/2 o výměře 10 m2, lesní pozemek, oddělený na základě 
geometrického plánu č. 287 – 14/2018 ze dne 16. 2. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 2755, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 67 pro obec Český Rudolec a k. ú. Matějovec 
Obci Český Rudolec, IČO 246441, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský 
kraj, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Český 
Rudolec 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) stavby silnice III/12257 v délce 518 m od křižovatky se silnicí II/122 ke křižovatce s místní komunikací 
včetně pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1425/27 o výměře 72 m2, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 112 pro obec a k. ú. Lhenice Městysi Lhenice, IČO 250546, kdy poplatek spojený 
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Městys Lhenice, 
c) 
dílu „a“ o výměře 2 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 1558 – 180445/2018 ze dne 16. 2. 
2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2272, ostatní plocha, silnice, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 1970 pro obec a k. ú. Volyně Městu Volyně, IČO 252000, kdy náklady na vyhotovení 
geometrického plánu uhradilo Město Volyně v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem 
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Volyně a za podmínky, že obdarovaná 
strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný 
převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % 
z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu, 
d) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1438/6 o výměře 86 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 1055 – 1746/2017 ze dne 7. 2. 2018 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 1438/4, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 960 pro obec 
a k. ú. Nová Včelnice Městu Nová Včelnice, IČO 247146, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu 
uhradilo Město Nová Včelnice v rámci své investiční akce, poplatek spojený s návrhem na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Město Nová Včelnice 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. 2505/3 o výměře 3944 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 151 – 4/2018 ze dne 13. 2. 2018 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 2505/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
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Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 71 pro obec Rožmitál 
na Šumavě a k. ú. Hněvanov Obci Rožmitál na Šumavě, IČO 246123, kdy náklady na vyhotovení 
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí Obec Rožmitál na Šumavě 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. 2006/5 o výměře 50 m2, vodní plocha, koryto vodního toku 
umělé, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 165 pro obec Písečné a k. ú. Písečné u Slavonic ČR – Povodí 
Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO 70890013, kdy poplatek spojený 
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí ČR – Povodí Moravy, s. p., 
g) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1297/87 o výměře 4 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru nemovitostí na listu 
vlastnictví č. 177 pro obec Jistebnice a k. ú. Orlov u Jistebnice a pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 1297/73 o výměře 208 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené na základě geometrického plánu 
č. 221 – 72/2015 ze dne 20. 7. 2015 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1297/73, ostatní plocha, 
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 177 pro obec Jistebnice a k. ú. Orlov u Jistebnice Městu Jistebnice, 
IČO 252425, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj, 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, 
3. záměr vzájemného darování 
a) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1269/5 o výměře 590 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 137 – 1/2018 ze dne 20. 2. 2018 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1269/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 142 pro obec Pracejovice 
a k. ú. Makarov v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí 
č. 64/3 o výměře 531 m2, orná půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Pracejovice a k. ú. Makarov 
a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 65/4 o výměře 217 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou 
na základě geometrického plánu č. 137 – 1/2018 ze dne 20. 2. 2018 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 65/2, trvalý travní porost, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Pracejovice a k. ú. 
Makarov v dosavadním vlastnictví Obce Pracejovice, IČO 251682, 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. 3159/2 o výměře 137 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 188 pro obec Zvíkov a k. ú. Zvíkov u Lišova, dílu „b“ o výměře 
50 m2 a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3159/28 o výměře 18 m2, ostatní plocha, jiná plocha, 
oddělených na základě geometrického plánu č. 465 – 8/2018 ze dne 12. 2. 2018 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 3159/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 188 pro obec 
Zvíkov a k. ú. Zvíkov u Lišova a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3138/7 o výměře 22 m2, ostatní 
plocha, jiná plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 465 – 8/2018 ze dne 12. 2. 2018 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3138/1, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
č. 188 pro obec Zvíkov a k. ú. Zvíkov u Lišova v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 3159/12 o výměře 584 m2, ostatní plocha, silnice a č. 3159/8 o výměře 16 m2, 
ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Zvíkov a k. ú. Zvíkov u Lišova, 
díl „d“ o výměře 4 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 465 – 8/2018 ze dne 12. 2. 2018 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3159/6, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního 
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úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
č. 1 pro obec Zvíkov a k. ú. Zvíkov u Lišova a díl „e“ o výměře 372 m2, oddělený na základě geometrického 
plánu č. 465 – 8/2018 ze dne 12. 2. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3135/1, 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 Zvíkov a k. ú. Zvíkov 
u Lišova v dosavadním vlastnictví Obce Zvíkov, IČO 581968, 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, 
c) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1361/2 o výměře 673 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 269 – 107/2017 ze dne 9. 12. 2017 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 1361, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 222 pro obec Nová 
Bystřice a k. ú. Blato u Hůrek v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru 
nemovitostí č. 274/4 o výměře 1488 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
č. 10001 pro obec Nová Bystřice a k. ú. Blato u Hůrek, díl „e“ o výměře 1384 m2, oddělený na základě 
geometrického plánu č. 267 – 108/2017 ze dne 5. 12. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 1384/1, 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 Nová 
Bystřice a k. ú. Blato u Hůrek, díl „f“ o výměře 831 m2, oddělený na základě geometrického plánu č. 267 – 
108/2017 ze dne 5. 12. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1378/1, 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 Nová Bystřice a k. ú. Blato u Hůrek 
a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1376/1 o výměře 12122 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou 
na základě geometrického plánu č. 267 – 108/2017 ze dne 5. 12. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1376, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Nová 
Bystřice a k. ú. Blato u Hůrek v dosavadním vlastnictví Města Nová Bystřice, IČO 247138, 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, 
4. záměr směny 
a) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2755/1 o výměře 1380 m2, lesní pozemek, oddělené na základě 
geometrického plánu č. 287 – 14/2018 ze dne 16. 2. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 2755, lesní pozemek, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 67 pro obec Český Rudolec a k. ú. Matějovec 
v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 2205 o výměře 
1488 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 114 pro obec Kunžak a k. ú. 
Valtínov a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1414/8 o výměře 8 m2, ostatní plocha, silnice, která 
je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 235 pro obec Český Rudolec a k. ú. Markvarec v dosavadním vlastnictví 
******, kdy Jihočeský kraj uhradí ****** doplatek kupní ceny ve výši 30 503,- Kč, 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,  
b) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1484/11 o výměře 160 m2, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 112 pro obec a k. ú. Lhenice, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1484/28 
o výměře 395 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 1020 – 15/2017 
ze dne 3. 12. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1484/1, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 112 pro obec a k. ú. Lhenice a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1484/29 
o výměře 38 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělené na základě geometrického plánu č. 1020 – 15/2017 
ze dne 3. 12. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1484/12, ostatní plocha, silnice, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 112 pro obec a k. ú. Lhenice v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje 
za pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1484/20 o výměře 78 m2, ostatní plocha, silnice, která je 



23 

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

 

zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 64 pro obec a k. ú. Lhenice v dosavadním vlastnictví ******, kdy ******uhradí 
Jihočeskému kraji doplatek kupní ceny ve výši 29 720,- Kč, náklady na vyhotovení geometrického plánu 
uhradil Jihočeský kraj, 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,  
c) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2505/11 o výměře 1610 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 151 – 4/2018 ze dne 13. 2. 2018 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1505/3, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 71 pro obec Rožmitál 
na Šumavě a k. ú. Hněvanov v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru 
nemovitostí č. 3585/8 o výměře 38 m2, ostatní plocha, neplodná půda, která je zapsána u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 
č. 229 pro obec Rožmitál na Šumavě a k. ú. Hněvanov a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí 
č. 3585/11 o výměře 8 m2, ostatní plocha, neplodná půda, oddělnou na základě geometrického plánu č. 152 
– 5/2018 ze dne 27. 1. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3585/9, ostatní plocha, neplodná 
půda, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 229 pro obec Rožmitál na Šumavě a k. ú. Hněvanov 
v dosavadním vlastnictví ******, kdy ****** uhradí Jihočeskému kraji doplatek kupní ceny ve výši 74 440,- Kč, 
náklady na vyhotovení geometrických plánů uhradil Jihočeský kraj, 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 
a)  
stavby místní komunikace v délce 374 m od křižovatky se silnicí II/122 ke křižovatce se silnicí III/12257 
včetně pozemkový parcel katastru nemovitostí č. 450/26 o výměře 63 m2, zahrad, č. 1438/15 o výměře 
4264 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1438/18 o výměře 40 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k. ú. Lhenice a pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1425/44 o výměře 3167 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 
pro obec a k. ú. Lhenice od Městyse Lhenice, IČO 250546, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu 
uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
uhradí Jihočeský kraj, 
b) 
stavby původní silnice I/4 v délce 0,580 km (SO 122) ve staničení od km 75,932 do km 76,512 a stavby 
původní silnice I/4 v délce 0,173 km (SO 136) ve staničení od km 80,238 do km 80,411 včetně vlastní 
okružní křižovatky – celková délka větví 0,137 km v rámci stavby „R4 Mirotice – Třebkov“ na základě 
smlouvy o budoucí smlouvě darovací od Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4, IČO 65993390, 
6. bezúplatný převod 
a) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1088/45 o výměře 13 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1088/47 
o výměře 270 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1088/49 o výměře 48 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1088/50 
o výměře 42 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 Tábor a k. ú. Horky 
u Tábora, pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3250/7 o výměře 11 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 Jindřichův Hradec a k. ú. Otín u Jindřichova Hradce, 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 793/2 o výměře 289 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 Hříšice a k. ú. Jersice z vlastnictví České republiky – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČO 69797111, 
do vlastnictví Jihočeského kraje, 
b) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1137/4 o výměře 213 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec 
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v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Volfířov a k. ú. Velká Lhota u Dačic, 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1415/6 o výměře 60 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
č. 1415/10 o výměře 67 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1415/11 o výměře 324 m2, ostatní plocha, 
ostatní komunikace, č. 1415/24 o výměře 72 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, které jsou zapsány 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 10002 pro obec Týn nad Vltavou a k. ú. Nuzice z vlastnictví České republiky – Státního 
pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, do vlastnictví 
Jihočeského kraje, 
c) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 512/4 o výměře 318 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 426 pro obec a k. ú. Mazelov a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1484/6 
o výměře 1088 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 55 pro obec a k. ú. 
Homole z vlastnictví České republiky – Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem 
Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6, IĆO 00016918, do vlastnictví Jihočeského kraje na základě 
smlouvy o bezúplatném převodu pozemků uvedené v příloze č. 1 tohoto návrhu, kdy náklady spojené 
s uzavřením smlouvy uhradí Jihočeský kraj, 
d) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1438/1 o výměře 27 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1438/2 
o výměře 110 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1438/9 o výměře 183 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1438/10 
o výměře 133 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1438/11 o výměře 76 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1438/12 
o výměře 7 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1438/13 o výměře 662 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1438/14 
o výměře 430 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1438/16 o výměře 18 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1438/17 
o výměře 19 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1438/18 o výměře 128 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1438/19 
o výměře 744 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1438/23 o výměře 490 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1438/28 
o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1438/31 o výměře 136 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1438/32 
o výměře 147 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1438/33 o výměře 277 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1438/42 
o výměře 727 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1438/48 o výměře 6 m2, ostatní plocha, silnice, č. 1438/49 
o výměře 10 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 11 pro obec a k. ú. Ktiš, 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 391/24 o výměře 3372 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
č. 391/27 o výměře 1911 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 391/31 o výměře 1005 m2, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, č. 391/32 o výměře 91 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 391/35 
o výměře 1008 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 391/38 o výměře 155 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, č. 391/39 o výměře 278 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 391/42 o výměře 3 m2, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 391/44 o výměře 191 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 8 pro obec a k. ú. Horní Vltavice a pozemkové parcely katastru nemovitostí 
č. 821/7 o výměře 1038 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu č. 340 – 
10/2018 ze dne 15. 2. 2018 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 821/5, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 47 pro obec a k. ú. Svatá Maří z vlastnictví České republiky - 
Lesů České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 5008 Hradec Králové, 
IČO 42196451, do vlastnictví Jihočeského kraje, 
e) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 88/6 o výměře 14 m2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 285 pro obec a k. ú. Staré Město pod Landštejnem a pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1907/2 o výměře 61 m2, ostatní plocha, silnice, oddělené na základě geometrického plánu 
č. 215 – 53/2016 ze dne 16. 5. 2016 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1907, vodní plocha, 
tok umělý, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův 
Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 163 pro obec a k. ú. Budeč z vlastnictví České republiky 
– Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO 70890013, do vlastnictví 
Jihočeského kraje, 
7. koupi 
a) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1781/43 o výměře 591 m2, orná půda, která je zapsána 
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj. Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 4110 pro obec a k. ú. Týn nad Vltavou včetně všech součástí a příslušenství za kupní 
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cenu 29 550,- Kč včetně DPH od obchodní firmy Elektrárna Temelín II, a. s., se sídlem Duhová 1444/2, 
140 53 Praha 4, IČO 04669134, na základě kupní smlouvy uvedené v příloze č. 2 tohoto návrhu, 
kdy poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí prodávající, 
b) 
stavebních objektů SO 111.1 – Okružní křižovatka silnic II/105 a II/141 – větve A, C a D a SO 191.1 – 
Dopravní značení trvalé (snížený rozsah o značení větve B) vybudovaných v rámci stavby „OP1 – 2 – 
„Přestavba křižovatky silnic II/105 a II/141 na okružní (lokalita u Bulků),“ za kupní cenu 84 258,- Kč bez DPH 
od obchodní firmy Elektrárna Temelín II, a. s., se sídlem Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, IČO 04669134, 
na základě kupní smlouvy uvedené v příloze č. 3 tohoto návrhu; 
II. předává k hospodaření 
předmět daru, bezúplatného převodu a koupě uvedený v části I. 5., a), 6. a 7. 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. a 7. usnesení jako předmět 
daru, bezúplatného převodu a koupě; 
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 prodejů a směn uvedených v části I. 1. a 4. též na úředních deskách 
obcí, do jejichž územní působnosti předmětné nemovitosti náležejí. 
 
 

K bodu: Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru 
 
Usnesení č. 115/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. prodej 
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 za kupní cenu 27 290,- Kč 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 za kupní cenu 3 300,- Kč 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 kupní cenu 98 540,- Kč a náklady spojené s prodejem nemovitosti ******, kdy 
poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující, 
2. 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 
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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 
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 
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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 
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. vzájemné 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, 
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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. směnu 
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 
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. změnu 
usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 355/2017/ZK – 8 ze dne 21. 9. 2017, kdy se text v části I. 1. k) 
ruší a nahrazuje textem: pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2299/9 o výměře 14 m2, ostatní plocha, 
silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 110 pro obec a k. ú. Mojné, pozemkových parcel katastru 
nemovitostí č. 2299/9 o výměře 364 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2299/12 o výměře 74 m2, ostatní plocha, 
silnice, č. 2299/13 o výměře 38 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2299/14 o výměře 168 m2, ostatní plocha, 
silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 611 pro obec Velešín a k. ú. Mojné-Skřídla, pozemkových parcel 
katastru nemovitostí č. 2215/23 o výměře 442 m2, ostatní plocha, silnice, č. 2215/25 o výměře 98 m2, ostatní 
plocha, silnice, č. 2215/27 o výměře 129 m2, ostatní plocha, silnice, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu 
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 389 
pro obec a k. ú. Zubčice a pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 3484/8 o výměře 1035 m2, ostatní 
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český 
Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 111 pro obec a k. ú. Netřebice včetně trvalých porostů, 
součástí a příslušenství za 1,15 násobek ceny obvyklé v daném místě a čase – tj. 326 303,- Kč včetně DPH 
a náklady spojené s prodejem nemovitostí Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4, IČO 65993390, kdy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující; 
II. předává k hospodaření 
předmět vzájemného darování a směny uvedený v části I. 3. a 4. usnesení k vlastnímu hospodářskému 
využití ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK v platném znění a ustanovení 
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§ 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném 
znění, Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 
2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641 ke dni nabytí vlastnického práva Jihočeským krajem, čímž dojde 
ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., 
se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané „Soupis 
majetku“, která se tak doplní o nemovitosti uvedené v části I. 3. a 4. usnesení jako předmět 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 prodeje pozemku v k. ú. Dačice městu Dačice pro výstavbu sportovní haly 
 
Usnesení č. 116/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
záměr prodeje pozemku parcely KN p. č. 2633/290 o výměře 6172 m2, oddělené dosud nezapsaným 
geometrickým plánem č. 2724-724/2016 z parcely KN p. č. 2633/58, v k. ú. Dačice, městu Dačice, se sídlem 
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, IČO 00246476, pro výstavbu sportovní haly, za cenu v místě a čase obvyklou 
+ náklady spojené s prodejem, formou tří ročních splátek v letech 2018-2020; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 
1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty, 
2. po splnění části II. 1. tohoto usnesení předložit návrh k projednání podmínek vlastního prodeje orgánům 
kraje. 
 
 

K bodu: Zřízení věcného předkupního práva 
 
Usnesení č. 117/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
bezúplatné zřízení věcného předkupního práva ve prospěch společnosti Kardon Estate s. r. o., se sídlem 
Kubatova 1240/6, České Budějovice, IČO 04517466, k pozemku stavební parc. KN č. 1048/3, jehož součástí 
je stavba č.p. 410 v k. ú. Strakonice ve vlastnictví Jihočeského kraje, IČO 70890650, dle přílohy č. 2 návrhu 
36/ZK/18; 
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 Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2018 
 
Usnesení č. 118/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
schvaluje 
plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2018 dle přílohy č. 1, 2 návrhu č. 101/ZK/18. 
 
 

K bodu: Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje  
 
Usnesení č. 119/2018/ZK-12 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
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I.  bere na vědomí 
předložení žádostí o poskytnutí individuální dotace jednotlivých žadatelů dle přílohy návrhu č. 84/ZK/18; 
II. schvaluje 
poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace: 
1. ve výši 8 000,- Kč příjemci: Obec Branice, Branice 77, 398 43 Bernartice, IČO 00249564, na zajištění 
akce: „Oslava 120 let od založení SDH Branice“, 
2. ve výši 10 000,- Kč příjemci: ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krumlov, Urbinská 142, 381 01 Český 
Krumlov, IČO 46621547, na zajištění akce: „46. Rallye Český Krumlov 2018“; 
III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části 
II. usnesení.  
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
Ing. Ivo Moravec      ........................................... 
 
 
Ing. Jaromír Talíř      ........................................... 
 
 
 
 
Mgr. Ivana Stráská      ........................................... 
Hejtmanka Jihočeského kraje 
 


