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FINANČNÍ VÝBOR 

Zastupitelstva Jihočeského kraje 
Tajemník výboru: Markéta Zlata Remtová, tel. 386 72 04 82, e-mail.: remtovam@kraj-jihocesky.cz 

 
České Budějovice dne 14. 6. 2021 

 
 

Z Á P I S      č. 6 
 
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo dne 14. 6. 2021 
od 11:05 hod videokonferenčně.             
 
Přítomni: 
Členové výboru: Mgr. Ing. Martin Doležal, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Jiří Kořínek, Ing. Petra Blížilová, 
Ing. Petr Kalina, Josef Soumar, Ing. Tomáš Posekaný, Ing. František Dědič,  
Ing. Ivo Ježek, Ing. Jan Bartošek, Ing. Jiří Šimánek 
Omluveni: Ing. Petr Holický, Mgr. Jaromír Novák 
Přizváni: Ing. Ladislav Staněk, Ing. Jiří Fidler, Ing. Milan Rybák, Ing. Tomáš Hajdušek 
 
Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Ing. Doležal.  
Konstatoval, že přítomno je 11 členů a Výbor je usnášeníschopný.  
Program jednání byl odsouhlasen. 
 
 
Program jednání: 
1/ Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2020 /OEKO/                                                               
2/ Návrh-Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2020 /OEKO/                                                    
3/ Informace o rozpočtových opatřeních za červen 2021 /OEKO/                                                       
4/ Informace o daňových příjmech za leden-květen 2021 /OEKO/                                                     
5 /Harmonogram jednání Finančního výboru ZJK na 2. pololetí 2021 /OEKO/       
6/ Koupě pozemku pod budoucí výjezdovou základnou ZZŠ v k. ú. Volary /OHMS/ - staženo z jednání 
7/ Koupě pozemků v k.ú. Žíšov u Veselí nad Lužnicí od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových /OHMS/ 
8/ Souhlas s odstraněním staveb v k.ú. Soběslav /OHMS/ 
9/ Přijetí daru pozemku v k.ú. Blatná od města Blatná pro výstavbu výjezdové základny ZZS 
Jihočeského kraje /OHMS/ 
10/ Informace o materiálech připravených k projednání v zastupitelstvu kraje dne 24.06.2021 /OHMS/ 
11/ Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na zajištění lékařské pohotovostní služby /OZDR/ 
12/ Různé 
 
 
1/ Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2020   
Ing. Hajdušek: jde o materiál projednávaný souběžně s návrhem závěrečného účtu za rok 2020 
s doporučením zastupitelstvu kraje schválit oba dokumenty; účetní závěrku jako nedílný celek tvoří 
účetní výkazy a další povinné přílohy. 
                                                          
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Jihočeského kraje za rok 2020. 
 
Hlasování:  
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
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2/ Návrh-Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2020                                                 
Ing. Hajdušek: jedná se o další zásadní materiál s doporučením zastupitelstvu kraje přijmout usnesení 
v navrženém znění. 
Příjmy, výdaje a saldo za rok 2020 po konsolidaci: 

- celkové příjmy 19 763,99 mil. Kč / plnění rozpočtu 102,69 % 
- celkové výdaje 19 762,72 mil. Kč / plnění rozpočtu 94,47 % 
- saldo (přebytek) +1,27 mil. Kč. 

Zdůrazněn pozitivní dopad návrhu na převod disponibilních prostředků hospodářského výsledku 2020 
v objemu 600 mil. Kč do fondu rezerv a rozvoje ve vztahu k budoucím rozpočtům.  
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2020 s usnesením ve znění: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje: 
I. schvaluje 
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2020 podle příloh č. 1 až č. 8 návrhu č. 211/ZK/21 s 

vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného 
výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2020 v celkové výši +3 428 539 505,34 Kč, 

2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2020 v objemu 
599 980 002,79 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje; 

II. bere na vědomí 
obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2020 včetně opatření 
přijatých k nápravě zjištěného nedostatku dle přílohy č. 9 návrhu č. 211/ZK/21. 
 
Hlasování:  
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
3/ Informace o rozpočtových opatřeních za červen 2021                                                     
Ing. Hajdušek: jedná se o informativní materiál, jde o soubor rozpočtových opatření, předložených 
k projednání v RK dne 3. 6. 2021 a 10. 6. 2021, snížení povoleného schodku o 290 mil. Kč zejména  
časovým posunem projektů EU do let 2022-2023; bilančně neutrální převody do rozpočtové rezervy, 
např. z úspor při výběrových řízení, a současné zapojení rozpočtové rezervy především na navýšení 
provozního příspěvku pro SÚS k refundaci nákladů zimní údržby. 

Soubor výše uvedených rozpočtových změn následně projednává ZK dne 24. 6. 2021. 

 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
1. předložení rozpočtových opatření č. 166/R – 185/R na jednání rady kraje dne 3. 6. 2021, 
2. předložení rozpočtových opatření č. 188/R – 199/R na jednání rady kraje dne 10. 6. 2021, z toho 

č. 189/R v upraveném znění; 
II. souhlasí  
s předložením rozpočtových opatření č. 165/Z, 186/Z – 187/Z a 200/Z – 201/Z na jednání zastupitelstva 
kraje dne 24. 6. 2021; 
III. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 165/Z a 186/Z – 187/Z a 200/Z – 201/Z. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato 
 
4/ Informace o daňových příjmech za leden-květen 2021   
Ing. Hajdušek: informativní materiál, plnění na 40,0 % ročního rozpočtu příjmů ze sdílených daní (loni 
to bylo 39,7 % upraveného rozpočtu, resp. 34,3 % schváleného rozpočtu). 
 
Ing. Hajdušek prezentoval tabulku srovnání příjmů ze sdílených daní k 2. 6. 2021 se srovnatelným 
obdobím roku 2020: 
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Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-květen roku 2021 
na 40,0 % ročního rozpočtu daňových příjmů. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
5/ Harmonogram jednání Finančního výboru ZJK na 2. pololetí 2021   
Mgr. Ing. Doležal: termíny jednání jsou navrhovány ve vazbě na návrh harmonogramu zasedání 
zastupitelstva kraje na II. pololetí roku 2021.  
Navržené termíny jednání FV jsou: 30. 8., 11. 10. a 6. 12. 2021. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
schvaluje 
1. harmonogram jednání finančního výboru na 2. pololetí 2021: 30. 8., 11. 10. a 6. 12. 2021; 
2. rámcový program jednání dle přílohy materiálu FV_20210614_5. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
6/ Koupě pozemku pod budoucí výjezdovou základnou ZZŠ v k. ú. Volary – staženo z jednání 
 
 
7/ Koupě pozemků v k.ú. Žíšov u Veselí nad Lužnicí od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 
Ing. Fidler: Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen OZZL) požádal ČR – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Tábor (dále jen ÚZSVM) o 
bezúplatný převod pozemků p. č. 4910 ostatní plocha o výměře 974 m2 a p.č. 4912 lesní pozemek 
o výměře 194 m2 v k. ú. Žíšov u Veselí nad Lužnicí, z důvodu, že pečuje o tuto lokalitu pečuje. 
ÚZSVM sdělilo že bezúplatný převod není v tomto případě možný, protože zmíněné pozemky nejsou 
součástí přírodní památky, ale nachází se pouze v jejím ochranném pásmu. Z tohoto důvodu OZZL 
požádal odbor hospodářské a majetkové správy o zajištění výkupu pozemků p. č. 4910 a 4912 v k. ú. 
Žíšov u Veselí nad Lužnicí za cenu sjednanou, stanovenou dle vnitřních cenových předpisů ÚZSVM 
interním znalcem v celkové výši 25 000 Kč a s omezujícími podmínkami.  
Jihočeský kraj v rámci své územní působnosti vyhlašuje přírodní rezervace (dále jen PR) a přírodní 
památky (dále jen PP) a zajišťuje péči o ně. V rámci péče o chráněná území řeší také majetkové 
poměry na pozemcích, které jsou územní ochranou dotčené.  
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen OZZL) dopisem ze dne 20. 11. 2020 
požádal ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Tábor 
(dále jen ÚZSVM) o bezúplatný převod pozemků parcel KN č. 4910 ostatní plocha o výměře 974 m2 a 
č. 4912 lesní pozemek o výměře 194 m2 v k. ú. Žíšov u Veselí nad Lužnicí. Tyto dva pozemky se 
nachází v evropsky významné lokalitě Lužnice a Nežárka a OZZL odůvodnil svoji žádost o bezúplatný 
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převod z vlastnictví ÚZSVM do vlastnictví Jihočeského kraje tím, že Jihočeský kraj o tuto lokalitu 
pečuje. 
Převod výše uvedených pozemků je v souladu s koncepcí ochrany přírody a krajiny Jihočeského 
kraje, která byla projednána a schválena radou kraje usnesením č. 1083/2008/RK-110 dne 7. 10. 2008 
a usnesením č. 643/2013/RK-16 ze dne 13. 6. 2013 byla schválena „Informace o stavu výkupu a 
bezúplatném převodu pozemků v chráněných územích Jihočeského kraje a dalším strategickém 
postupu při řešení majetkoprávních vztahů v těchto územích“.  
V odpovědi ÚZSVM ze dne 14. 1. 2021 bylo Jihočeskému kraji sděleno, že bezúplatný převod není 
v tomto případě možný, protože zmíněné pozemky nejsou součástí přírodní památky, ale nachází se 
pouze v jejím ochranném pásmu. Na převod předmětných pozemků lze z tohoto důvodu aplikovat 
pouze úplatný převod, tzn. přímý prodej s omezujícími podmínkami, které spočívají v povinnosti 
nabyvatele nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem po dobu 10 let od okamžiku 
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
OZZL tedy požádal odbor hospodářské a majetkové správy (dále jen OHMS) o zajištění výkupu 
pozemků p. č. 4910 a 4912 v k. ú. Žíšov u Veselí nad Lužnicí za cenu sjednanou, stanovenou dle 
vnitřních cenových předpisů ÚZSVM interním znalcem v celkové výši 25 000 Kč a s omezujícími 
podmínkami. 
OHMS dne 17. 2. 2021 písemně sdělil ÚZSVM, že Jihočeský kraj má zájem o koupi za stanovenou 
cenu a s omezujícími podmínkami a zároveň ÚZSVM požádal o zaslání návrhu kupní smlouvy, která 
je radě kraje předložena k projednání jako příloha č. 1 návrhu č. 648/RK/21. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků v k. ú. Žíšov u Veselí nad Lužnicí od ČR – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových s usnesením ve znění: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. koupi pozemku parcely KN č. 4910 a pozemku parcely KN č. 4912 v k. ú. Žíšov u Veselí nad 
Lužnicí za cenu sjednanou ve výši 25 000 Kč z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, IČO 69797111, 
do vlastnictví Jihočeského kraje dle návrhu kupní smlouvy v příloze č. 1 návrhu č. 205/ZK/21, 
2.předání pozemků dle části I. 1. usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Krajskému školnímu 
hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, zřizovanému krajem, 
ke dni podání návrhu na vklad práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí, 
3. zřízení věcného práva v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., spočívajícího v závazku 
kupujícího (povinného) nezcizit převáděný majetek dle části I. 1. usnesení a nezatížit jej zástavním 
právem, a to po dobu 10 let od okamžiku právních účinků vkladu vlastnického práva dle návrhu kupní 
smlouvy v příloze č. 1 návrhu č. 205/ZK/21 do katastru nemovitostí; 
II. ukládá 
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu: 
1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a I. 3. usnesení, 
2. zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací 
listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení; 
III. bere na vědomí 
informaci, že OZZL má potřebné zdroje v rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2021 na ORJ 07 
a rozpočtovým opatřením zajistí převod finančních prostředků na úhradu kupní ceny za pozemky 
v části I. 1. usnesení a souvisejících nákladů na ORJ 04, OHMS. 

 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
8/ Souhlas s odstraněním staveb v k.ú. Soběslav 
Ing. Fidler: na odbor hospodářské a majetkové správy se obrátila ředitelka Střední školy řemeslné a 
Základní školy, Soběslav se žádostí o udělení souhlasu s demolicí staveb na pozemku parcele č. 395 
v k. ú. Soběslav. Jedná se o odstranění třech staveb v nevyhovujícím stavu se záměrem příspěvkové 
organizace na uvolněném prostoru vybudovat venkovní sportoviště pro výuku tělesné výchovy. 
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Na odbor hospodářské a majetkové správy (dále jen OHMS) se obrátila ředitelka Střední školy 
řemeslné a Základní školy, Soběslav, Wilsonova 405, IČO 72549572 se žádostí o udělení souhlasu s 
demolicí staveb na pozemku parcele č. 395 v k. ú. Soběslav. 
Jedná se o tři objekty v Jiráskově ulici v Soběslavi, které společně s pozemky p. č. 400/1 a 400/2 
získal Jihočeský kraj do svého vlastnictví na základě kupní smlouvy od společnosti LEKA DEM 
(usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje č. 369/2019/ZK-24 ze dne 31. 10. 2019) a předal je k 
hospodaření Střední škole řemeslné a Základní škole, Soběslav, Wilsonova 405 (dále jen škola). 
V Jiráskově ulici v Soběslavi se nachází jeden z areálů, tvořený pozemky a budovami, které škola 
užívá k výuce, jako dílny, sklady, jídelnu a domov mládeže. Objekty určené k demolici jsou umístěny v 
těsném sousedství tohoto areálu. První stavbou určenou k demolici je průmyslová hala v havarijním 
stavu, jejíž zastavěná plocha činí 2 122,4 m2 a zbývající dvě stavby jsou samostatně stojící zděné 
skladové objekty, jejichž celková zastavěná plocha činí cca 150 m2. 
Paní ředitelka odůvodnila svoji žádost tím, že výše uvedené nemovitosti byly odkoupeny se záměrem 
zbourat je a na uvolněném prostoru vybudovat víceúčelové sportoviště, protože škola nemá v 
současné době žádné venkovní sportoviště pro výuku tělesné výchovy. Žáci z areálu v Jiráskově ulici 
docházejí na výuku tělesné výchovy do tělocvičny v hlavní budově ve Wilsonově ulici, která je 
vzdálená 2,5 km a nestačí již ani kapacitně.  
Dle sdělení ředitelky školy je předpokládaný termín demolice objektů stanoven na rok 2022. V 
současné době je pro demolici zpracována projektová dokumentace a finanční krytí tohoto projektu si 
škola zajistí ze svých prostředků.  
Zůstatková cena třech objektů určených k demolici činí k 31. 12. 2020 3 205 008,14 Kč a bude do 
doby realizace stavby sportoviště přeúčtována školou na účet 042. Poté tato cena vstoupí do 
pořizovací ceny nové stavby. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit odstranění staveb v k. ú. Soběslav s usnesením ve znění: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
odstranění stavby průmyslového objektu bez čp/če, která je součástí pozemku parcely KN č. 395 
a dále dvou staveb nezapsaných v katastru nemovitostí (sklad I a sklad II), které jsou umístěny rovněž 
na pozemku parcele KN č. 395 vše v k. ú. Soběslav, ve vlastnictví Jihočeského kraje s právem 
hospodaření pro Střední školu řemeslnou a Základní školu, Soběslav, Wilsonova 405, IČO 72549572; 
II. ukládá 
1. Ing. Darje Bártové, ředitelce Střední školy řemeslné a Základní školy, Soběslav, Wilsonova 405, 
zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. usnesení, 
2. JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu, zajistit změnu v příloze příslušné 
zřizovací listiny vymezující svěřený majetek po realizaci části I. usnesení. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
bylo přijato. 
 
 
9) Přijetí daru pozemku v k.ú. Blatná od města Blatná pro výstavbu výjezdové základny ZZS 
Jihočeského kraje  
Ing. Fidler: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje (dále jen ZZS), informovala OZDR o 
nevyhovujícím stavu některých svých výjezdových základen a požádala Jihočeský kraj o projednání 
navržených opatření. Jedna z takovýchto základen je i ve městě Blatná. Je umístěna v 1. patře 
polikliniky v soukromém vlastnictví, pouze hraničně vyhovuje požadavkům na hygienu práce a věcné a 
technické vybavení prostor výjezdové základny a ZZS zde platí vysoký nájem (nejvyšší v kraji). Jako 
ekonomičtější a smysluplnější varianta se jeví vybudování nové výjezdové základny. Město Blatná je 
ochotno tuto výstavbu podpořit darováním části pozemku v potřebném rozsahu Jihočeskému kraji ve 
veřejném zájmu. Záměr darování již schválilo v orgánech obce a o vlastním darování bude rozhodovat 
v Zastupitelstvu města Blatná dne 23. 6. 2021. Náklady spojené s převodem nemovitosti (GP + kolek) 
uhradí kraj.  
V souvislosti s vykonáváním své hlavní činnosti, kterou je zajištění přednemocniční neodkladné péče 
osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života na základě tísňové výzvy, 
informovala Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IČO 48199931, (dále jen ZZS) odbor 
zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen OZDR) o nevyhovujícím stavu některých 
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svých výjezdových základen a požádala Jihočeský kraj jako svého zřizovatele o projednání 
navržených opatření.  
Nevyhovující stav se týká mimo jiných i výjezdové základny ve městě Blatná. Tato je umístěna v 1. 
patře budovy polikliniky, a kromě vysokého nájemného (nejvyššího v kraji) má zcela nevyhovující 
dispozici, která pouze hraničně vyhovuje požadavkům na hygienu práce a věcné a technické vybavení 
prostor výjezdové základny. Případná rekonstrukce prostor by vyžadovala investici do cizího majetku 
v soukromém vlastnictví. Garáže, původně zbudované pro dopravní zdravotní službu, které jsou v 
majetku Jihočeského kraje a jsou svěřeny k hospodaření ZZS se nacházejí mimo budovu na přilehlém 
dvoře, který však není majetkem kraje, což znemožňuje zásadní rekonstrukci garáží na prostory 
odpovídající současným požadavkům. 
Ze shora uvedených důvodů se jeví jako ekonomičtější a smysluplnější varianta investice do 
vlastního majetku vybudováním nové výjezdové základny, včetně garáží a parkovacích míst na 
vlastním pozemku. 
ZZS ve spolupráci s vedením města Blatná, příslušným stavebním úřadem a projektantem vytipovala 
pro výstavbu nové výjezdové základny pozemek pozemkovou parcelu KN č. 1020/2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o celkové výměře 3102 m2, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1 pro obec 
Blatná a k. ú. Blatná jako vlastnictví města Blatná, se sídlem třída T. G. Masaryka 322, 388 01 
Blatná, IČO 00250996, (dále jen obce).  
Pozemek se nachází v místě bývalého autobusového nádraží a jeho umístění a tvar nevyvolá 
nákladné terénní úpravy a nebude kolidovat s provozem v obci. Územní plán zde takovouto výstavbu 
nevylučuje a obec je ochotna potřebnou část pozemku pro její uskutečnění Jihočeskému kraji 
darovat ve veřejném zájmu.  
Za tímto účelem byl obcí pořízen geometrický plán č. 3040-24/2021 na rozdělení uvedeného 
pozemku v rozsahu dle již zpracované studie umístění výjezdové základny ZZS a z uvedeného 
pozemku byl oddělen díl o výměře 1147 m2, který byl označen novým parcelním číslem 1020/36 a 
bude předmětem darování. 
Na užívání části pozemku pozemkové parcely KN č. 1020/2 (o výměře cca 300 m2), která je 
součástí nově oddělené parcely č. 1020/36, je uzavřena smlouva o nájmu ze dne 19. 1. 2005 mezi 
obcí, jako pronajímatelem a fyzickou osobou – podnikatelem, jako nájemcem, za účelem skladování 
stavebních materiálů za nájemné 4 500 Kč za rok. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemce byl srozuměn se záměrem obce darovat tuto část pozemku 
Jihočeskému kraji ve veřejném zájmu.  
Záměr darování části pozemku pozemkové parcely KN č. 1020/2 o výměře 1147 m2 schválilo 
Zastupitelstvo města Blatná dne 21. 4. 2021 usnesením č. 18/21. Tento záměr byl v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejněn na úřední desce obce a nebyly 
k němu vzneseny žádné připomínky. O vlastním darování bude rozhodovat Zastupitelstvo města 
Blatná na svém zasedání dne 23. 6. 2021. 
Po nabytí pozemku do vlastnictví budou započaty přípravné práce na zajištění projektové 
dokumentace, stavebního povolení a vypsání veřejné zakázky na realizaci stavby. Vlastní stavba by 
pak mohla být realizována dle možností financování v letech 2022–2025.   
  
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje: 
I. schvaluje 
1. přijetí daru pozemku v k. ú. Blatná, a to na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 
3040-24/2021 z pozemkové parcely KN č. 1020/2 nově oddělené parcely č. 1020/36 o výměře 1147 
m2 od města Blatná, se sídlem třída T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná, IČO 00250996, 
do vlastnictví Jihočeského kraje dle návrhu smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 253/ZK/21, 
2. předání uvedeného pozemku dle části I. 1. tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným 
majetkem Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, zřizované krajem, ke 
dni podání návrhu na vklad vlastnického práva z darovací smlouvy do katastru nemovitostí; 
II. ukládá 

JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením krajského úřadu: 
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení, 
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací 
listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.  
 
Hlasování: 
11/0/0 
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Usnesení bylo přijato. 
 
 
10/ Informace o materiálech připravených k projednání v zastupitelstvu kraje dne 24.06.2021 
Ing. Fidler: jedná se o tyto materiály: 1) Darování pozemku v k.ú. Lišov městu Lišov a přijetí daru 
pozemků od města Lišov, 2) Budoucí směna pozemků v k.ú. Lišov, 3) Darování pozemků v k.ú. Osek 
u Radomyšle, 4) Koupě pozemku pod budoucí výjezdovou základnou ZZŠ v k. ú.,5) Prodej bývalé 
kotelny v k.ú. Jindřichův Hradec, 6) Prodej pozemku parc. č. 791/20 v k.ú. Horní Planá, 7) Koupě 
pozemků v k.ú. Žíšov u Veselí nad Lužnicí od ČR, 8) Souhlas s odstraněním staveb v k.ú. Soběslav a 
9) Přijetí daru pozemku v k.ú. Blatná od města Blatná pro výstavbu výjezdové základny ZZS 
Jihočeského kraje.  
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí  
informaci o přehledu majetkových dispozic připravených k projednání na zasedání zastupitelstva kraje 
dne 24.06.2021. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
11/ Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na zajištění lékařské pohotovostní služby 
Ing. Rybák: Jihočeský kraj má snahu zajišťovat pohotovostní služby pro své občany a návštěvníky 
kraje i v lokalitách s horší dostupností zdravotní péče či na frekventovaných a turisticky 
navštěvovaných místech kraje, přestože jsou nemocnice a jimi provozované pohotovosti na území 
kraje velmi dobře rozmístěny. 

Počet poskytovatelů zdravotních služeb, tvořících tzv. doplňkovou síť, je odvislý od schopnosti 
a způsobilosti těchto poskytovatelů provozovat lékařskou pohotovostní službu. Služba je nevýjezdová, 
poskytovaná jako sloučená. Územní jednotkou doplňkové sítě provozovatelů ordinací LPS je území 
obcí s rozšířenou působností mimo území základní sítě pohotovostních služeb.  

Na činnost doplňkové sítě pohotovostních služeb je poskytována dotace Jihočeského kraje v rámci 
dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území 
Jihočeského kraje mimo území základní sítě pohotovostních služeb“. Pro tento dotační titul bylo 
na rok 2021 alokováno v rozpočtu Jihočeského kraje 5,1 mil. Kč. Alokace nebyla vyčerpána, žádost 
jednoho z žadatelů nebyla hodnocena pro formální nesprávnost. Tímto žadatelem je TEP, centrum 
sociálních služeb Veselí nad Lužnicí, příspěvková organizace Města Veselí nad Lužnicí, který je 
dlouholetým provozovatelem lékařské pohotovostní služby na území Veselí nad Lužnicí a okolí. 
Hodnotící komise proto navrhla, aby si předmětný žadatel podal individuální žádost o dotaci. 
Nevyčerpané prostředky dotačního programu ve výši 850 tis. Kč tak budou využity formou individuální 
dotace. 

Dotace bude poskytnuta v režimu de minimis a na základě smluvního vztahu z ní budou hrazeny 
pouze uznatelné náklady spojené se zajištěním činnosti lékařské pohotovostní služby, které nejsou 
hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

PaedDr. Váňa – Třeboň je jedno z míst, které se to týká, provozujeme ZS, podařilo se nám zajistit 
lékaře. V době covidové – testování úředníků a poté jsme rozšířili i pro veřejnost, byl vytvořen 
rezervační systém, veřejnost to vnímala pozitivně. Děkuji za příspěvek kraje, díky tomu může 
pohotovost v Třeboni fungovat. 

 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
souhlasí 
1. s poskytnutím individuální neinvestiční dotace ve výši 850 000,- Kč z rozpočtu Jihočeského kraje 
organizaci TEP, centrum sociálních služeb Veselí nad Lužnicí, IČO 75080265, se sídlem 
K Zastávce 647, Veselí nad Lužnicí, na zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2021 na území 
města Veselí nad Lužnicí, 
2. s předložením uvedeného návrhu zastupitelstvu kraje k projednání. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
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Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
Předseda výboru poděkoval přítomným za účast, další termín zasedání je stanoven na 30. 08. 2021 
od 11.00 hod. Místo jednání bude včas upřesněno. 
Materiály s pozvánkou v elektronické formě budou všem v čas rozeslány. 
 
 
Konec jednání FV 12:00 hod. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Markéta Zlata Remtová, tajemnice 
Ověřil: Mgr. Ing. Martin Doležal, předseda 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


