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Zápis ze zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje  KHEJ, org. odd. 

Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE 

ZÁPIS 

Číslo zasedání: JEDN-Z-12/2018 
Místo konání: Kruhový sál  Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, 2. n.p. 

č. 2008, České Budějovice 
Datum konání: 5. 4. 2018 od 10,00 hod. 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: L. Kozlová, M. Doležal, P. Eybert, P. Talíř, J. Bartošek, T. Hajdušek, M. Vlčková 

Hosté: dle prezenční listiny, studenti SŠ a Jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky Volyně  

Předsedající: I. Stráská 
Ověřovatelé: J. Talíř, I. Moravec 

 
1. bod programu 
Zahájení 
 
12. zasedání zastupitelstva v V. volebním období zahájila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, 

přivítala přítomné, současně i studenty Střední školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 

Volyně a konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je schopno platně 

jednat a usnášet se.  

 

I. Stráská dále uvedla, že do zahájení zasedání se omluvili členové zastupitelstva: L. Kozlová, 
M. Doležal, P. Eybert, P. Talíř, J. Bartošek, T. Hajdušek, M. Vlčková. Za pozdní příchod omluven 
F. Konečný. 
 

Současně sdělila přítomným, že v zájmu zlepšení informování veřejnosti o činnosti orgánu kraje probíhá 
na webových stránkách kraje audiovizuální přenos z jednání zastupitelstva. Záznam ze zasedání bude 
následně zveřejněn po případné anonymizaci osobních údajů na internetových stránkách kraje.   
 
Za ověřovatele zápisu 12. zasedání zastupitelstva kraje byli navrženi:  J. Talíř, I. Moravec 
 
Hlasování č. 1 o návrhu na ověřovatele zápisu:  
(pro/proti/zdržel se) 
42/0/5 
Návrh byl přijat. 
 
Návrh na členy návrhové a volební komise:  
J. Kupsa, V. Pešek, J. Bauer, R. Springer, T. Bouzek 
 
Hlasování č. 2 o návrhu na členy návrhové a volební komise: 
41/0/6 
Návrh byl přijat. 
 
Předsedou návrhové a volební komise byl zvolen T. Bouzek. 
 
Zápis z jednání zastupitelstva kraje 22. 2. 2018 byl ověřovateli (P. Eliáš, T. Vytiska) ověřen, podepsán 
a nebyly k němu vzneseny žádné námitky. Hejtmanka pořízením zápisu pověřila pracovnice 
organizačního oddělení (R. Mrázková, spolupráce R. Krejčí). 
 
Dále I. Stráská podala informaci, že dne 23. 3. 2018 byl zastupitelům odeslán dopis ředitele krajského 
úřadu JUDr. Milana Kučery se žádostí o součinnost, kterou si od Jihočeského kraje vyžádala Policie ČR, 
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. Žádost policie se týká spolupráce při prověřování 
skutečností obsažených v trestních oznámeních podaných v souvislosti s anonymním e-mailem, který 
zastupitelé obdrželi do e-mailových schránek. Protože jde o komplikovanější záležitost, pracovníci odboru 
informatiky jsou připraveni v předsálí zastupitelům s touto věcí pomoci. 
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Dále I. Stráská podala informaci, že návrh programu zastupitelstva, který schválila rada kraje dne 22. 3. 
2018 a byl odeslán spolu s pozvánkou je bez materiálů na stůl a nejsou evidovány k zařazení ani žádné 
nové body. 
 

 Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 3 o programu: 
46/0/1 
Návrh byl přijat. 
 
Schválený program: 
 
1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 2. do 19. 3. 2018 (Mgr. Ivana Stráská, mat. 

č. 60/ZK/18)  
3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 61/ZK/18)  
4. Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje (Mgr. Ivana Stráská, mat. 

č. 75/ZK/18)  
5. Poskytnutí individuální dotace v gesci odboru Kancelář hejtmanky (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 

83/ZK/18)  
6. Poskytnutí investiční dotace z rozpočtu JčK Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje (Mgr. 

Ivana Stráská, mat. č. 103/ZK/18)  
7. Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2018 (Mgr. Ivana Stráská, mat. 

č. 115/ZK/18)  
8. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. (Mgr. Ivana 

Stráská, mat. č. 116/ZK/18)  
9. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s. (Mgr. Ivana Stráská, mat. 

č. 117/ZK/18)  
10. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. (Mgr. Ivana 

Stráská, mat. č. 118/ZK/18)  
11. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s. (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 

119/ZK/18)  
12. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. (Mgr. Ivana Stráská, 

mat. č. 120/ZK/18)  
13. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. (Mgr. Ivana Stráská, 

mat. č. 121/ZK/18)  
14. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s. (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 

122/ZK/18)  
15. Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2018_rozhodnutí o poskytnutí 

dotace a schválení návrhů smluv (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 70/ZK/18)  
16. Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2018 (Mgr. Zdeněk Dvořák, mat. č. 

78/ZK/18)  
17. Žádost o podporu a realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ (Mgr. Zdeněk 

Dvořák, mat. č. 126/ZK/18)  
18. Sloučení škol zřizovaných krajem k 1. 7. 2018 - Č. Budějovice a T. Sviny (Mgr. Zdeněk Dvořák, mat. č. 

82/ZK/18)  
19. Podání žádostí do Národního dotačního programu 21 - COP (Mgr. Zdeněk Dvořák, mat. č. 105/ZK/18)  
20. Rozvojový program - Podpora odborného vzdělávání (Mgr. Zdeněk Dvořák, mat. č. 72/ZK/18)  
21. Rozpočet školství – Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2018 (Mgr. Zdeněk Dvořák, mat. 

č. 73/ZK/18)  
22. Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu (Mgr. Zdeněk Dvořák, 

mat. č. 92/ZK/18)  
23. 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 (Mgr. Zdeněk Dvořák, mat. č. 125/ZK/18)  

24. 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 (JUDr. Josef Knot, MBA, mat. č. 
110/ZK/18)  



3 

 

25. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11 A“ a jeho financování z rozpočtu 
Jihočeského kraje (JUDr. Josef Knot, MBA, mat. č. 111/ZK/18)  

26. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11 B“ a jeho financování z rozpočtu 
Jihočeského kraje (JUDr. Josef Knot, MBA, mat. č. 112/ZK/18)  

27. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11 C“ a jeho financování z rozpočtu 
Jihočeského kraje (JUDr. Josef Knot, MBA, mat. č. 113/ZK/18)  

28. Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11 D“ a jeho financování z rozpočtu 
Jihočeského kraje (JUDr. Josef Knot, MBA, mat. č. 114/ZK/18)  

29. Petice - „na zastavení devastace naší krajiny - stavby silnice - Obchvat Zdíkovce“ (JUDr. Josef Knot, 
MBA, mat. č. 106/ZK/18)  

30. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé 
podnikatele v Jihočeském kraji - změna data programu (JUDr. Josef Knot, MBA, mat. č. 102/ZK/18)  

31. Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje (Pavel Hroch, mat. 
č. 89/ZK/18)  

32. Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva 
pro rok 2018 - výběr projektů (Pavel Hroch, mat. č. 68/ZK/18)  

33. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže 
a sportu, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů (Pavel Hroch, mat. č. 69/ZK/18)  

34. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 
1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů (Pavel Hroch, mat. č. 64/ZK/18)  

35. Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů (Pavel 
Hroch, mat. č. 65/ZK/18)  

36. Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů (Pavel 
Hroch, mat. č. 107/ZK/18)  

37. Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
(Pavel Hroch, mat. č. 108/ZK/18)  

38. Dotační program Jihočeského kraje Úcta k předkům, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů (Pavel 
Hroch, mat. č. 77/ZK/18)  

39. Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů (Pavel Hroch, mat. č. 76/ZK/18)  

40. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby a obnovy 
vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů (Pavel Hroch, mat. 
č. 97/ZK/18)  

41. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Rozvoje venkova a krajiny, 
1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů (Pavel Hroch, mat. č. 98/ZK/18)  

42. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2018 – výběr projektů (Pavel 
Hroch, mat. č. 26/ZK/18)  

43. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních 
rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů (Pavel Hroch, mat. č. 93/ZK/18)  

44. Dotační program Jihočeského kraje Podpora poradenských center pro seniory v Jihočeském kraji, 
1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů (Pavel Hroch, mat. č. 94/ZK/18)  

45. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sociálně zdravotních aktivit, 1. výzva pro rok 2018 - 
výběr projektů (Pavel Hroch, mat. č. 95/ZK/18)  

46. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018 
- výběr projektů (Pavel Hroch, mat. č. 109/ZK/18)  

47. Cena hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj tradiční lidové kultury Jihočeského kraje 
(Pavel Hroch, mat. č. 124/ZK/18)  

48. Individuální dotace na Vybrané akce dotační politiky Jihočeského kraje v oblasti kultury (Pavel Hroch, 
mat. č. 123/ZK/18)  

49. 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 (Pavel Hroch, mat. č. 
104/ZK/18)  

50. Informace o schválených změnách evropských projektů k 1. 3. 2018 (Mgr. Bc. Antonín Krák, mat. č. 
86/ZK/18)  

51. Návrh správce ORJ 20 na vyřazení projektů z Matice projektů a jejich přesunutí do Zásobníku projektů 
(Mgr. Bc. Antonín Krák, mat. č. 87/ZK/18)  

52. Žádost o poskytnutí individuální dotace (Bc. Jiří Švec, mat. č. 100/ZK/18)  
53. Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2017 (Mgr. Jaromír Novák, mat. č. 74/ZK/18)  
54. Rozpočtové změny 6/18 (Mgr. Jaromír Novák, mat. č. 71/ZK/18)  
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55. Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje na rok 2018 (Mgr. 
Jaromír Novák, mat. č. 79/ZK/18)  

56. Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2018 (Mgr. Jaromír Novák, mat. 
č. 80/ZK/18)  

57. Poskytnutí individuálních dotací na rok 2018 ostatním subjektům v gesci OEKO (Mgr. Jaromír Novák, 
mat. č. 81/ZK/18)  

Majetkové dispozice 
58. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení (Bc. Jiří Švec, mat. č. 90/ZK/18)  
59. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru (Bc. Jiří Švec, mat. č. 91/ZK/18)  
60. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Dačice městu Dačice pro výstavbu sportovní haly (Mgr. Jaromír 

Novák, mat. č. 99/ZK/18)  
61. Zřízení věcného předkupního práva (Mgr. Jaromír Novák, mat. č. 36/ZK/18)  
62. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2018 (JUDr. Luboš Dvořák, 

mat. č. 101/ZK/18)  
63. Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje  (Mgr. Ivana Stráská, mat. č. 

84/ZK/18)  
64. Různé, diskuze 
65. Závěr 
 
I. Stráská pozvala zastupitele na 16. 4. 2018 od 16 hod. na prezentaci Letiště Č. Budějovice (pozvánku 
obdrželi předsedové klubů). 
 
Přestávka na oběd se předpokládá cca od 12,30 do 13,15 hod. 
 
2. bod programu 
Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 2. do 19. 3. 2018 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

 Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 4 o přijetí usnesení: 44/0/3 
Číslo usnesení: 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. 
 
3. bod programu 
Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

 Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 5 o přijetí usnesení: 45/0/2 
Číslo usnesení: 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. 
 
4. bod programu 
Zpráva o vyřizování dotazů, podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 
Rozprava: 
M. Kuba – k dotazu P. Eyberta z předchozího zasedání zastupitelstva týkajícího se předpokládaných 
výnosů společnosti Jihočeské letiště Č. Budějovice uvedl, že uvedené částky v odpovědi na uvedený 
dotaz nepovažuje za reálné; 
 



5 

 

J. Váňa – ke svému dotazu na kritéria výše dotace v souvislosti s poskytnutím individuálních dotací pro 
pověřené knihovny v Jihočeském kraji požádal o kompletní tabulku všech žadatelů (příjemců); odpověď 
stačí elektronicky; 
 
P. Braný – k odpovědi na využití areálu Hrudkov Vyšší Brod – ujišťuje se, zda převod areálu bude 
proveden z Nemocnice Č. Budějovice zároveň i s převodem dolního areálu; žádá o sdělení kompetentní 
osoby, na kterou se bude možné v této věci do budoucna obrátit; 
 
I. Stráská – P. Branému odpověděla, že s dotazy je možno obracet se na hejtmanku kraje a vedoucího 
OZDR P. Studenovského; 
 
J. Bauer – predikované hospodářské výsledky Jihočeského letiště Č. Budějovice v odpovědi na dotaz 
P. Eyberta jsou zarážející; mělo by být doplněno, jak se k uvedeným částkám došlo; uvedené částky by 
měly být dovysvětleny nebo by mělo být uvedeno, na čem jsou postaveny; 
 
Hlasování č. 6 o přijetí usnesení: 43/0/4 
Číslo usnesení: 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. 
 
5. bod programu 
Poskytnutí individuální dotace v gesci odboru Kancelář hejtmanky 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

 Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 7 o přijetí usnesení: 45/0/2 
Číslo usnesení: 62/2018/ZK-12 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito subjekty: 
66. Sportovní klub policie České Budějovice, z.s., IČO 00666033, ve výši 70 000 Kč, 
67. 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. 
 
6. bod programu 
Poskytnutí investiční dotace z rozpočtu JčK Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

 Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 8 o přijetí usnesení: 43/0/4 
Číslo usnesení: 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. 
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7. bod programu 
Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2018 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 
Rozprava: 
T. Bouzek – oznámil střet zájmů (dále ještě J. Svoboda a P. Braný); 
 
Hlasování č. 9 o přijetí usnesení: 44/0/3 
Číslo usnesení: 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. 
 
 
I. Stráská – požádala o sloučení bodů a diskusi k bodům č. 8-14 (bez námitek); 
 
M. Kuba – u kvality jihočeského zdravotnictví je přesvědčen, že kvalita spočívá v odbornosti lékařů nikoli 
v budovách, dává k dlouhodobé úvaze soustředit se na lidské zdroje a koncepci zdravotnictví tak, aby se 
pacienti dostali včas na odborné pracoviště; poukázal na nutnost centralizace procesů; 
 
I. Stráská – v reakci na M. Kubu uvedla, že trendem je snaha toto naplňovat; koncepce jihočeských 
nemocnic s tímto počítá;  
- navrhla hlasovat o bodech č. 8-14 současně (bez námitek); 
 
8. bod programu 
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 
Sloučené hlasování č. 10 o přijetí usnesení: 40/0/8 
Číslo usnesení: 65/2018/ZK-12 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
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 
 
9. bod programu 
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s. 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 
Sloučené hlasování č. 10 o přijetí usnesení: 40/0/8 
Číslo usnesení: 66/2018/ZK-12 
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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 
 
10. bod programu 
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 
Sloučené hlasování č. 10 o přijetí usnesení: 40/0/8 
Číslo usnesení: 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 
 
11. bod programu 
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s. 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 
Sloučené hlasování č. 10 o přijetí usnesení: 40/0/8 
Číslo usnesení: 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 
 
12. bod programu 
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 
Sloučené hlasování č. 10 o přijetí usnesení: 40/0/8 
Číslo usnesení: 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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13. bod programu 
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s. 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 
Sloučené hlasování č. 10 o přijetí usnesení: 40/0/8 
Číslo usnesení: 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 
 
14. bod programu 
Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s. 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 
 
Sloučené hlasování č. 10 o přijetí usnesení: 40/0/8 
Číslo usnesení: 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 
 
15. bod programu 
Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2018_rozhodnutí 
o poskytnutí dotace a schválení návrhů smluv 
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

 Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 11 o přijetí usnesení: 41/0/7 
Číslo usnesení: 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 
 
16. bod programu 
Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2018 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

 Bez rozpravy 
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Hlasování č. 12 o přijetí usnesení: 42/0/6 
Číslo usnesení: 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 
 
17. bod programu 
Žádost o podporu a realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

 Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 13 o přijetí usnesení: 46/0/2 
Číslo usnesení: 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. 
 
18. bod programu 
Sloučení škol zřizovaných krajem k 1. 7. 2018 - Č. Budějovice a T. Sviny 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 
 
Rozprava: 
M. Kuba – s odůvodněním uvedl, že s materiálem nesouhlasí; jde o životy dětí postižených autismem 
a jejich rodičů; záležitost nebyla projednána s rodiči ani s vedením Města Č. Budějovice; domnívá se, že 
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koalice postupuje necitlivě; žádá o přerušení bodu, hledání jiného řešení a projednání záležitosti s těmi, 
kterých se to týká;  
 
I. Stráská – byla ujištěna (i ze strany školského výboru), že záležitost se dětí nedotkne; mělo by dojít k 
tomu, že bude jeden ředitel pro dva subjekty;  
 
M. Kuba – v materiálu je uvedeno, že dojde ke stěhování dětí v Č. Budějovicích (z Dlouhé ul. do 
Štítného); apeluje na přerušení bodu a řešení záležitosti s kompetentními osobami; 
 
J. Bauer – vzhledem k citlivosti situaci si nedovede představit schválení materiálu; dává na zvážení 
přerušení bodu a pokračování v jednáních s kompetentními osobami;  
 
R. Maxová – nechápe, proč koalice začíná s optimalizací u takto problematické skupiny osob; uvedla, že 
vláda začíná mít postoj věnovat se této skupině osob s poruchou autistického spektra; dle tabulek 
v materiálu nevidí, že by se razantně snižoval počet žáků, o kterých se v materiálu hovoří; uvedla vývoj 
problematiky osob s autistickým spektrem; z důvodu nedostatečného vysvětlení žádá o přerušení bodu 
do doby, než bude podrobně projednáno; nabádá k opatrnosti – Ústavní soud ČR vynesl rozhodnutí 
ohledně péče o osoby s autistickým spektrem; 
 
P. Klíma (předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost) – uvedl podrobné projednání bodu 
na školském výboru; nejde o ušetřených 700 tis. Kč; domnívá se, že celá diskuse vznikla z důvodu 
neinformovanosti rodičů v Dlouhé ulici; doplnil, že ředitelství je ve Štítného ulici, druhé je v Trhových 
Svinech s odloučeným pracovištěm v Dlouhé ul.; kraj do budovy v Dlouhé ulice investoval a nechce nic 
rušit; optimalizace jednoho vedení by vedla k tomu, že by některé děti s těžkým postižením v Dlouhé ulici 
po konzultaci s rodiči mohly být přesunuty do budovy ve Štítného ulici, kde jsou vytvořeny adekvátní 
podmínky; zopakoval, že z diskuse školského výboru pochopil, že k násilnému stěhování dětí nedojde; 
všichni zástupci všech stran ve školském výboru po diskusi záležitost odsouhlasili; 
 
P. Braný – s odůvodněním uvedl, že klub KSČM materiál nepodpoří (jde o citlivou otázku); nesouhlasí ani 
s přerušením bodu – buď stažení bodu předkladatelem, nebo materiál zamítnout hlasováním; 
 
M. Kuba – nechápe vyjádření předsedy školského výboru; zopakoval stanovisko klubu ODS na stažení 
uvedeného bodu; 
 
R. Kubíček – citace z dopisu českobudějovické matky dítěte s poruchou autistického spektra; z dopisu 
vyplývá, že záležitost probrána s rodiči nebyla; 
 
J. Krejsová – uvedla některé skutečnosti týkající se prostorů v Dlouhé ulici, které by se musely doplnit 
o různé věci z hygienického pohledu; ve Štítného ulici je jiný typ budovy, péče je dobrá; apeluje na 
vytvoření lepších podmínek zázemí pro tyto děti a dále dohodu s Městem Č. Budějovice, které je 
vlastníkem; nevidí řízení z Č. Budějovic jako problematické; 
 
R. Maxová – není optimistická v tom, že se počet osob se speciální pomocí snižuje (jak je uvedeno 
v materiálu); v materiálu je uvedeno, že se děti budou přemisťovat; záležitost nebyla projednána 
s Městem Č. Budějovice ani s rodiči; areál by se měl spíše stavebně vylepšit než uvažovat o jeho zrušení 
či přestavbě; apeluje na radu kraje na stažení bodu;  
 
T. Bouzek – po skončení diskuse požádal o přestávku na poradu klubu; 
 
F. Konečný – požádal předkladatele Z. Dvořáka o stažení bodu a projednání na Městě Č. Budějovice 
s dotčenými osobami; 
 
P. Klíma – vysvětlil, že na diskusi ve školském výboru nezaznamenal, že by mělo dojít k přesouvání dětí 
s autismem; jde o změnu v ředitelství;  
 
p. Beranová (občanka kraje, rodič) – s odůvodněním uvedla zásadní nesouhlas se stěhováním dětí do 
Štítného ulice; prostředí v Dlouhé ulici je vyhovující; zlepšení prostorového vybavení není zásadní; 
 
M. Kuba – směrem k P. Klímovi uvedl citaci z materiálu, potvrzující, že by mělo dojít k přesunu dětí 
z ulice Dlouhé do Štítného; 
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P. Klíma – v reakci na M. Kubu - citace dokazuje to, že v Dlouhé ulici nejsou pouze autistické děti, ale 
i děti s těžkým postižením, které po konzultaci mohou být přesunuty do Štítného ul., pokud tak bude 
domluveno s rodiči; 
 
I. Stráská – domnívá se, že došlo ke smíšení několika věcí; prvním krokem navrženým odborem školství 
bylo sloučení speciálních škol pod jedno ředitelství – tento krok by neměl být kontroverzní; druhým 
krokem je přesouvání dětí; obdržela informaci, že záležitosti byly projednány; z diskuze je zřejmé, že 
došlo k chybě v komunikaci; navrhuje přerušení bodu a diskusi s rodiči; po vydiskutování záležitosti 
k všeobecné spokojenosti je možno se o materiálu dále bavit; sloučení pod jednoho ředitele by nemělo 
být problémem; problém by měl být zásah do života dětí; 
 
T. Bouzek – bere návrh na poradu klubu zpět; procesní návrh je hlasovatelný; 
 
M. Kuba – domnívá se, že přerušení bodu není procesně správný krok; mělo by dojít ke stažení bodu; 
 
I. Stráská – materiál bude předložen v nové verzi; 
 
T. Bouzek – v jednacím řádu nenašel termín přerušení; zastupitelstvo může projednávání bodu ukončit 
a nic nebrání doplnění, přepracování bodu a projednání při dalším zastupitelstvu; 
 
Procedurální hlasování č. 14 o přerušení bodu: 46/1/1 
 
I. Stráská požádala Z. Dvořáka, aby zahájil komunikaci s jednotlivými úseky škol. 
 
19. bod programu 
Podání žádostí do Národního dotačního programu 21 - COP 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

 Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 15 o přijetí usnesení: 43/0/5 
Číslo usnesení: 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. 
 
20. bod programu 
Rozvojový program - Podpora odborného vzdělávání 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

 Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 16 o přijetí usnesení: 36/0/11 
Číslo usnesení: 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. 
 
21. bod programu 
Rozpočet školství – Rozpis rozpočtu škol a školských zařízení na rok 2018 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 
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I. Stráská – upozornila, že školy obdržely menší objem prostředků než v r. 2017 (nebyly prostředky na 
inkluzivní vzdělávání); zástupcem Ministerstva školství byla ujištěna, že částka bude krajům 
dofinancována; požádala Asociaci krajů, aby se záležitostí zabývala; 
 
P. Klíma – doplnil informaci ze školského výboru k přijatému usnesení; republikový normativ 
z Ministerstva školství nepokrývá 15% navýšení platů učitelů; Asociace krajů by se k záležitosti měla 
vyjádřit; 
 
Hlasování č. 17 o přijetí usnesení: 41/0/6 
Číslo usnesení: 77/2018/ZK-12 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
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. 
 
22. bod programu 
Žádosti o poskytnutí individuální dotace z oblasti školství, mládeže a sportu 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 
 
Rozprava: 
M. Kuba – dotaz, co je smyslem materiálu, jaký bude přínos pro obyvatele v Jihočeském kraji; 
 
J. Bauer – požádal o vysvětlení smysluplnosti 270 tis. Kč na pasportizaci; 
 
P. Klíma – slovo pasportizace je špatně vnímáno; projekt má přinést mapu sportovišť po celé ČR, 
prohloubit spolupráci kraje s Českou unií sportu v jižních Čechách; jde o podklad pro různé dotační tituly; 
 
V. Pešek – s odůvodněním uvedl, že uvedenou žádost nepodpoří; bude se vytvářet agentura pro sport, 
kde by se měly tvořit registry; poukázal na existenci zákona o sportu; vše by nechal na vládní agentuře; 
jde o vyhozených 270 tis. Kč; 
 
M. Hrdina (vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu) – vysvětlil využití dotace na vytvoření 
databáze sportovišť v Jihočeském kraji;  vedení České unie sportu a vedení Jihočeského kraje uzavřely 
v r. 2016 Memorandum o spolupráci při tvorbě databáze sportovišť v Jihočeském kraji (do r. 2020); 
v rámci své funkce na KÚ byl přizván k prvotnímu jednání a přivítal tuto iniciativu České unie sportu; 
v rámci smlouvy o dotaci je možné ošetřit záležitost podmínkou, že databáze nebude použita komerčně; 
v současné době probíhá sběr dat; do konce r. 2018 bude sběr základních dat dokončen, v r. 2019 se 
databáze zveřejní; bude využívána jak obcemi, širokou veřejností; během r. 2019-2020 by se databáze 
doplňovala o údaje;  
 
V. Pešek – chápe, kam Česká unie sportu míří (dále jen ČUS); registry se budou dělat na vládní úrovni; 
zopakoval, že využití 270 tis. Kč není na smysluplný účel;  
 
J. Zahradník – s odůvodněním uvedl, že materiál nepodpoří (chybí vysvětlení smyslu uvedené databáze);  
 
J. Váňa – nebylo odpovězeno na otázku týkající se využití databáze; 
 
V. Pešek – domnívá se, že ČUS jde o vytvoření registru sportovišť a nabídnout vládní agentuře pro sport 
zapojení struktury okresních ČUS;  
 
J. Bauer – nebyl vysvětlen důvod vytvoření databáze sportovišť; zdrží se hlasování; 
 
I. Stráská – při rozhodování o dotacích do sportu by to kraji mělo pomoci; 
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Hlasování č. 18 o přijetí usnesení: 31/2/15 
Číslo usnesení: 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. 
 
23. bod programu 
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 
Předkladatel: Mgr. Zdeněk Dvořák 

 Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 19 o přijetí usnesení: 44/0/4 
Číslo usnesení: 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 
 
J. Knot – navrhl sloučení diskuse k projednávaným bodům č. 24 – 28 (bez námitek); 
I. Stráská – navrhla sloučení hlasování u bodů č. 24 - 28 (bez námitek) 
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24. bod programu 
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 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 

 Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 20 o přijetí usnesení: 42/0/5 
Číslo usnesení: 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 
 
25. bod programu 
Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11 A“ a jeho financování z rozpočtu 
Jihočeského kraje 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 
 
Sloučené hlasování č. 20 o přijetí usnesení: 42/0/5 
Číslo usnesení: 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 
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26. bod programu 
Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11 B“ a jeho financování z rozpočtu 
Jihočeského kraje 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 

 Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 20 o přijetí usnesení: 42/0/5 
Číslo usnesení: 82/2018/ZK-12 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
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 
 
27. bod programu 
Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11 C“ a jeho financování z rozpočtu 
Jihočeského kraje 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 

 Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 20 o přijetí usnesení: 42/0/5 
Číslo usnesení: 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 
 
28. bod programu 
Realizace projektu „Modernizace komunikací II. třídy P 11 D“ a jeho financování z rozpočtu 
Jihočeského kraje 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 

 Bez rozpravy 
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Sloučené hlasování č. 20 o přijetí usnesení: 42/0/5 
Číslo usnesení: 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. 
T: 30. 5. 2019 
 
29. bod programu 
Petice - „na zastavení devastace naší krajiny - stavby silnice - Obchvat Zdíkovce“ 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 
 
Rozprava: 
J. Bauer – samosprávnost obcí je daná Ústavou ČR; souhlasí se zněním odpovědi připravené krajským 
úřadem; 
 
V. Klapsia – vyjádřil se k Petici jako zástupce petičního výboru;  
 
P. Pavel – Dopravní výbor materiál projednal a doporučuje ho ke schválení; 
 
Hlasování č. 21 o přijetí usnesení: 38/0/9 
Číslo usnesení: 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“. 
 
30. bod programu 
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o zajištění realizace Programu zvýhodněných regionálních úvěrů pro 
malé podnikatele v Jihočeském kraji - změna data programu 
Předkladatel: JUDr. Josef Knot, MBA 

 Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 22 o přijetí usnesení: 41/0/6 
Číslo usnesení: 86/2018/ZK-12 
 
 



17 

 

 
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 
 
I. Stráská vyhlásila přestávku na oběd od 12,20 hod. do 13 hod. 
 
31. bod programu 
Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje 
Předkladatel: Pavel Hroch 

 Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 23 o přijetí usnesení: 37/0/7 
Číslo usnesení: 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 
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 
 
P. Hroch – navrhl sloučení diskuse k projednávaným bodům č. 32-46 (bez námitek); 
I. Stráská – navrhla sloučení hlasování k bodům č. 32-46 (bez námitek); 
 
32. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 
1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 

 Bez rozpravy 
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Sloučené hlasování č. 24 o přijetí usnesení: 45/0/1 
Číslo usnesení: 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 
 
33. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, 
mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 

 Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 24 o přijetí usnesení: 45/0/1 
Číslo usnesení: 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 
 
34. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 
1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 

 Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 24 o přijetí usnesení: 45/0/1 
Číslo usnesení: 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 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
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T: 31. 12. 2018 
 
35. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 

 Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 24 o přijetí usnesení: 45/0/1 
Číslo usnesení: 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 
 
36. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 

 Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 24 o přijetí usnesení: 45/0/1 
Číslo usnesení: 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 
 
37. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2018 - výběr 
projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 

 Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 24 o přijetí usnesení: 45/0/1 
Číslo usnesení: 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; 
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III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2018 
 
38. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Úcta k předkům, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 

 Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 24 o přijetí usnesení: 45/0/1 
Číslo usnesení: 94/2018/ZK-12 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
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 
 
39. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů 
obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 

 Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 24 o přijetí usnesení: 45/0/1 
Číslo usnesení: 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  
 
40. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Podpora výstavby 
a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 

 Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 24 o přijetí usnesení: 45/0/1 
Číslo usnesení: 96/2018/ZK-12 



21 

 

 
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 
 
41. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Rozvoje venkova 
a krajiny, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 

 Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 24 o přijetí usnesení: 45/0/1 
Číslo usnesení: 97/2018/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 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 
 
42. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2018 – výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 
 
Rozprava: 
A. Nádravská – dotaz k hodnocení projektů, kdy v opatření 1-3 byly rozděleny finance poměrově podle 
okresů na základě objemu finančních požadavků správně podaných žádostí v daném okrese 
s přihlédnutím ke kvalitě předložených žádostí; pravidla dotačního programu takového rozdělení 
prostředků neuvádějí; kvalita projektů je jediným kritériem podle pravidel; 
 
V. Pešek – byl členem hodnotící komise, pravidla jsou opravdu takto nastavena; kvituje, že se rozděluje 
o 1,5 mil. Kč navíc; hodnotící komise navrhla pro příští rok navýšení o 20 mil. Kč; jde o jednoznačný 
převis;  
 
A. Nádravská – vzhledem k převisu by očekávala, že v hodnocení bude uvedeno, že uspět mohly 
nejkvalitnější projekty; nikde není uvedeno, jaká byla hranice kvality úspěšných projektů; je uvedeno, že 
se ke kvalitě projektů pouze přihlíželo; 
 
J. Novák (k V. Peškovi) – uvedl věc na pravou míru - bylo řečeno, že si umí představit navýšení 20 mil. 
Kč pro r. 2018; pro r. 2019 – nejdříve se musí připravit úprava dotačních programů a potom může být 
hovořeno o navyšování; 
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F. Konečný – je třeba rozlišit věcnost a správnost posuzování podle pravidel; pokud není v souladu 
s pravidly, je třeba pravidla upravit; 
 
V. Pešek – ve zprávě hodnotící komise je to uvedeno pro r. 2019; sportovní komise jako poradní orgán 
rady dávala navýšení dotace na 40 mil. Kč již v r. 2017; 
 
I. Stráská – je přesvědčena, že vždy bude převis žádostí; dali jsme si za úkol zoptimalizování dotačních 
programů; nejedná se pouze o sport; 
 
P. Hroch (k A. Nádravské) – nebyl členem hodnotící komise, hovořil s několika hodnotiteli (T. Hajdušek), 
vše je v souladu s pravidly; podle pravidel byli vybráni nejvhodnější žadatelé; na základě návrhu komise 
sportu byla snaha přihlédnout k tomu, jak nejoptimálněji podělit všechny okresy; po rozhodnutí rady 
o navýšení 1,5 mil. Kč T. Hajdušek usiloval o to, aby to šlo do dotačního programu investičního (opatření 
1-3), hlasování per-rollam bylo jednoznačné;  
 
A. Nádravská – neměla by problém podpořit materiál v případě uvedení, že projekty byly hodnoceny na 
základě pravidel (nebo v souladu s pravidly) a s přihlédnutím k rozdělení žádostí mezi okresy; 
v důvodové zprávě materiálu je to uvedeno naopak; 
 
I. Stráská (k A. Nádravské) - vnímá to tak, že se jedná se o formulační neobratnost v materiálu; 
 
Sloučené hlasování č. 24 o přijetí usnesení: 45/0/1 
Číslo usnesení: 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 
 
43. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekonstrukcí a oprav požárních nádrží (návesních 
rybníčků) v obcích, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 

 Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 24 o přijetí usnesení: 45/0/1 
Číslo usnesení: 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; 
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III. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci 
části II. usnesení. 
T: 31. 12. 2018 
 
44. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora poradenských center pro seniory v Jihočeském 
kraji, 1. výzva pro rok 2018 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 

 Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 24 o přijetí usnesení: 45/0/1 
Číslo usnesení: 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; 
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 
 
45. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora sociálně zdravotních aktivit, 1. výzva pro rok 2018 - 
výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 

 Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 24 o přijetí usnesení: 45/0/1 
Číslo usnesení: 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 
 
46. bod programu 
Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 
2018 - výběr projektů 
Předkladatel: Pavel Hroch 

 Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 24 o přijetí usnesení: 45/0/1 
Číslo usnesení: 102/2018/ZK-12 
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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 
 
47. bod programu 
Cena hejtmanky Jihočeského kraje za zachování a rozvoj tradiční lidové kultury Jihočeského kraje 
Předkladatel: Pavel Hroch 

 Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 25 o přijetí usnesení: 46/0/0 
Číslo usnesení: 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, 370 01 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 
 
48. bod programu 
Individuální dotace na Vybrané akce dotační politiky Jihočeského kraje v oblasti kultury 
Předkladatel: Pavel Hroch 

 Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 26 o přijetí usnesení: 45/0/1 
Číslo usnesení: 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 
 
49. bod programu 
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 
Předkladatel: Pavel Hroch 

 Bez rozpravy 
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Hlasování č. 27 o přijetí usnesení: 43/0/3 
Číslo usnesení: 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. 
 
50. bod programu 
Informace o schválených změnách evropských projektů k 1. 3. 2018 
Předkladatel: Mgr. Bc. Antonín Krák 

 Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 28 o přijetí usnesení: 42/1/3 
Číslo usnesení: 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. 
 
51. bod programu 
Návrh správce ORJ 20 na vyřazení projektů z Matice projektů a jejich přesunutí do Zásobníku 
projektů 
Předkladatel: Mgr. Bc. Antonín Krák 
 
Rozprava: 
T. Bouzek – dotaz na projekt „První světová válka – léta zkázy a bolesti“; 
I. Stráská – uvedený projekt byl realizován, výstava v muzeu probíhá a je úspěšná; 
 
Hlasování č. 29 o přijetí usnesení: 44/0/2 
Číslo usnesení: 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 
 
52. bod programu 
Žádost o poskytnutí individuální dotace 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 
 
Rozprava: 
P. Pavel – Dopravní výbor materiál projednal a doporučuje ho ke schválení; 
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Hlasování č. 30 o přijetí usnesení: 43/0/3 
Číslo usnesení: 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. 
 
53. bod programu 
Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2017 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

 Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 31 o přijetí usnesení: 42/0/4 
Číslo usnesení: 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. 
 
54. bod programu 
Rozpočtové změny 6/18 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 
 
Rozprava: 
P. Kalina – materiály č. 53-60 Finanční výbor projednal a doporučuje je ke schválení; bod č. 61 nechává 
na rozhodnutí zastupitelů; 
 
Hlasování č. 32 o přijetí usnesení: 41/0/5 
Číslo usnesení: 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. 
 
J. Novák – navrhl sloučení diskuse k projednávaným bodům č. 55-56 (bez námitek); 
I. Stráská – navrhla sloučené hlasování k bodům č. 55-56 (bez námitek) 
 
55. bod programu 
Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje na rok 2018 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

 Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 33 o přijetí usnesení: 43/0/3 
Číslo usnesení: 111/2018/ZK-12 
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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. 
 
56. bod programu 
Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2018 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

 Bez rozpravy 
 
Sloučené hlasování č. 33 o přijetí usnesení: 43/0/3 
Číslo usnesení: 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. 
 
57. bod programu 
Poskytnutí individuálních dotací na rok 2018 ostatním subjektům v gesci OEKO 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 
 
Rozprava: 
V. Pešek – poukázal na nerovnost u Sdružení místních samospráv (schváleno 120 tis. Kč) a Svazu měst 
a obcí (schváleno 180 tis. Kč); domnívá se, že Sdružení místních samospráv by mělo obdržet také 180 
tis. Kč, uvedl příklad jako starosta města Netolice; 
 
J. Novák – vysvětlil, že kraj Sdružení místních samospráv nepodporoval; jde o novou podporu; nebyla 
možnost srovnání; jedinou indikativní věcí bylo, že SMOJK měl 110 členů a Sdružení místních 
samospráv necelých 80 členů;  
 
J. Zahradník – dotaz, zda je dotováno Sdružení obcí národního parku Šumava; 
 
J. Novák – odpověděl, že žádná žádost o dotaci nebyla od sdružení doručena;  
 
Hlasování č. 34 o přijetí usnesení: 36/0/9 
Číslo usnesení: 113/2018/ZK-12 
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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. 
 

Majetkové dispozice 
58. bod programu 
Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí - vyhlášení 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 

 Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 35 o přijetí usnesení: 43/0/2 
Číslo usnesení: 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, 
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 
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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, 
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., 
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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 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 
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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 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 
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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 
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) 
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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 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; 
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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. 
 
59. bod programu 
Majetkoprávní vypořádání nemovitostí - ukončení záměru 
Předkladatel: Bc. Jiří Švec 
 
Rozprava: 
J. Švec – s odůvodněním (negativní usnesení) navrhl oddělené hlasování o části I. 6 a úpravu této části 
usnesení: ZJK schvaluje vydání pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1829 o výměře 28368 m2, 
ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště 
Prachatice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 21 pro obec a k. ú. Mičovice ******; 
 - upozornil, že rada kraje nedoporučuje tuto část usnesení schválit; 
 
I. Stráská – nejprve bude hlasováno o celém usnesení kromě části I. 6 a poté samostatně o části I. 6; 
 
Hlasování č. 36 o přijetí usnesení (mimo části I. 6): 42/0/3 
Usnesení bylo přijato. 
 
Hlasování č. 37 o části I. 6: 3/18/24 
Část usnesení I. 6 nebyla přijata. 
 
Usnesení č. 115/2018/ZK-12 bylo přijato v upraveném znění. 
 
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, 
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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 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 



36 

 

Obec Kestřany a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu 
jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této 
smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech 
měsíců ode dne převodu, 
f) 
pozemkových parcel katastru nemovitostí č. 1476/20 o výměře 1067 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace a č. 1476/23 o výměře 44 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělených na základě 
geometrického plánu č. 423 – 15F/2017 ze dne 19. 9. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 
1476/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 310 pro obec Nové 
Hrady a k. ú. Údolí u Nových Hradů Městu Nové Hrady, IČO 245267, kdy náklady na vyhotovení 
geometrického plánu uhradila ******, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí Město Nové Hrady a za podmínky, že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět 
daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let 
ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době 
převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne převodu, 
g) 
stavby účelové komunikace v délce 0,174 km včetně všech součástí a příslušenství a včetně pozemkové 
parcely katastru nemovitostí č. 1582/6 o výměře 2859 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené 
na základě geometrického plánu č. 566 – 2/2018 ze dne 11. 1. 2018 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1582/2, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 967 pro obec a k. ú. Lnáře 
Obci Lnáře, IČO 251437, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu uhradil Jihočeský 
kraj, poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Obec Lnáře 
za podmínky, že před převodem účelové komunikace Obci Lnáře dojde ze strany Jihočeského kraje na 
jeho náklady k její opravě a uvedení do dobrého stavebně technického stavu a za podmínky, 
že obdarovaná strana se zavazuje využít předmět daru k veřejnému účelu jako veřejné statky a 
v případě, že by obdarovaný převedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti této smlouvy úplatně třetí 
osobě, je povinen převést 100 % z ceny zjištěné v době převodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne 
převodu, 
h) 
dílu „a“ o výměře 7 m2, odděleného na základě geometrického plánu č. 224 – 268/2017 ze dne 13. 12. 
2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 437/2, ostatní plocha, silnice, která je zaspána u 
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 77 pro obec Studená a k. ú. Olšany u Dačic a dílu „b“ o výměře 25 m2, odděleného 
na základě geometrického plánu č. 224 – 268/2017 ze dne 13. 12. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 835, ostatní plocha, silnice, která je zaspána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 77 pro obec Studená 
a k. ú. Olšany u Dačic Obci Studená, IČO 247545, kdy náklady na vyhotovení geometrického plánu 
uhradila Obec Studená 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 
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plánu č. 353 – 92/2017 ze dne 27. 11. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1526, ostatní 
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 361 pro obec Borovnice a k. ú. Borovnice u 
Českých Budějovic v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru 
nemovitostí č. 1504/11 o výměře 2 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického 
plánu č. 353 – 92/2017 ze dne 27. 11. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1504/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Borovnice a k. ú. 
Borovnice u Českých Budějovic, pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1503/14 o výměře 2 m2, 
ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 353 – 92/2017 ze dne 27. 11. 2017 
z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1503/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je 
zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru 
nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Borovnice a k. ú. Borovnice u Českých Budějovic, 
pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 1503/15 o výměře 3 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou 
na základě geometrického plánu č. 353 – 92/2017 ze dne 27. 11. 2017 z pozemkové parcely katastru 
nemovitostí č. 1503/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro 
obec Borovnice a k. ú. Borovnice u Českých Budějovic a pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 
1504/10 o výměře 7 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického plánu č. 353 – 
92/2017 ze dne 27. 11. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1504/2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České 
Budějovice v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1 pro obec Borovnice a k. ú. Borovnice u Českých 
Budějovic v dosavadním vlastnictví Obce Borovnice, IČO 581186, kdy náklady na vyhotovení 
geometrického plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
b) 
pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 2069/18 o výměře 10 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, 
oddělené na základě geometrického plánu č. 1631 – 59/2017 ze dne 17. 10. 2017 z pozemkové parcely 
katastru nemovitostí č. 2609/19, ostatní plocha, silnice, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 691 pro 
obec Kájov a k. ú. Kladné v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje za pozemkovou parcelu katastru 
nemovitostí č. 1412/79 o výměře 5 m2, ostatní plocha, silnice, oddělenou na základě geometrického 
plánu č. 1631 – 59/2017 ze dne 17. 10. 2017 z pozemkové parcely katastru nemovitostí č. 1412/3, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Český Krumlov v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Kájov a k. ú. 
Kladné v dosavadním vlastnictví Obce Kájov, IČO 245933, kdy náklady na vyhotovení geometrického 
plánu uhradil Jihočeský kraj a poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí obě smluvní strany solidárně, 
4. 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, 
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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 
§ 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. 
 
60. bod programu 
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Dačice městu Dačice pro výstavbu sportovní haly 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 

 Bez rozpravy 
 

Hlasování č. 38 o přijetí usnesení: 39/0/6 
Číslo usnesení: 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. 
 
61. bod programu 
Zřízení věcného předkupního práva 
Předkladatel: Mgr. Jaromír Novák 
 
Rozprava: 
T. Bouzek – věcné břemeno ve prospěch kraje se zřizuje jako osobní (jen pro kraj); s odůvodněním 
navrhuje ve smlouvě vyškrtnout slovo „osobní věcné břemeno“; 
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J. Novák – uvedl, že pozemek i budova jsou kraje, ale jsou uzavřeny v areálu firmy; společnost nemá 
žádný důvod na to přistupovat;  
 
T. Bouzek – v areálu kraj ruší věcné břemeno ve větším rozsahu; na obou stranách jsou výhody 
i nevýhody; jednalo se pouze o apel na radu kraje dosáhnout v úpravě smlouvy výhody pro kraj; pokud 
toto není možné, věc akceptuje; dokáže si představit, že zřízení předkupního práva, které nemají, 
vyvažuje navrhovanou výhodu; 
 
P. Kalina – návrh předložený Finančnímu výboru považoval za zmatečný (oddělená záležitost věcného 
břemene a předkupního práva); Finančnímu výboru ani zastupitelstvu nebyl předložen podkladový 
materiál, který obdržela rada kraje;  původní smlouva byla podepsána nad rámec oprávnění daného 
zřizovací listinou tehdejším ředitelem, kraj nemá právní jistotu věcného břemene;  
 
J. Novák – vysvětlil, že věcné břemeno kraji firma darovala; mohla požádat o jeho zrušení; věcné 
břemeno bylo zapsáno protiprávně; 
 
Hlasování č. 39 o přijetí usnesení: 33/0/11 
Číslo usnesení: 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. 
 
62. bod programu 
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2018 
Předkladatel: JUDr. Luboš Dvořák 

 Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 40 o přijetí usnesení: 40/0/4 
Číslo usnesení: 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. 
 
63. bod programu 
Individuální dotace v rámci záštit členů Rady Jihočeského kraje  
Předkladatel: Mgr. Ivana Stráská 

 Bez rozpravy 
 
Hlasování č. 41 o přijetí usnesení: 40/0/4 
Číslo usnesení: 119/2018/ZK-12 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
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.  
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64. bod programu 
Diskuze, různé 
 
P. Hroch – pozval zastupitele na koncert dne 27. 5. 2018 do DK Metropol, kde vystoupí Uralský 
filharmonický orchestr; 
- směrem k V. Peškovi uvedl, že převis v kultuře je větší, než je ve sportu; 
 
I. Stráská – uvedla přihlášky do diskuse občanů kraje F. Kozelky a J. Sámka (jedná se o opakované 
příspěvky); 
 
F. Kozelka – v opakovaném příspěvku uvedl, co mají společného s krajem zařízení pro seniory Olešná 
a Drhovle u Písku, kde docházelo ke krádežím, k falšování dokladů;  
- neobdržel žádné vyrozumění v souvislosti s podaným trestním oznámením k odměnám manažerů 
jihočeských nemocnic;  
- vyjádřil se k zubní pohotovosti v Milevsku; 
- žádá radu kraje o stanovisko týkající se využití prostředků u bonusů na léky; 
 
I. Stráská – odpověděla, že zubní pohotovost v Milevsku je záležitost zubních lékařů; 
- k bonusům za léky uvedla, že jde o systém, kterým se zabývá VZP, a využívaly ho všechny nemocnice; 
jihočeské nemocnice prováděly řádné vyúčtovávání; 
 
J. Sámek – v opakovaném příspěvku se vyjádřil k věci nepodepsaných dokumentů; žádá, aby z úrovně 
KÚ (příp. poslanců) se  k záležitosti vyjádřily příslušné osoby; žádá o vyjádření právníka KÚ; 
 
I. Stráská – k vystoupení J. Sámka uvedla, že záležitost se táhne cca 20 let; bylo by vhodné obrátit se na 
právníka; 
 
F. Konečný – poukázal na přítomnost členů koalice při projednávání bodů; 
 
65. bod programu 
Závěr 
 
Ivana Stráská ukončila zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje v 14:42 hod. 
          
 
Přílohy zápisu: 

1. Příloha č. 1 zápisu - výpis usnesení z 12. zasedání zastupitelstva kraje 

2. Pozvánka 

3. Prezenční listina 

4. Protokoly o hlasování  

5. Materiály k jednání 
 
 
Zapsala: Radmila Mrázková 
 
Datum: 9. 4. 2018 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Ing. Ivo Moravec       ………………………. 
 
Ing. Jaromír Talíř       ………………………. 
 
 
 
 
Mgr. Ivana Stráská       ……………………….. 
hejtmanka Jihočeského kraje      


