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

České Budějovice 11. 10. 2021

ZÁPIS

č. 8

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo dne 11. 10. 2021
od 11:00 hod videokonferenčně.
Přítomni:
Členové výboru: Mgr. Ing. Martin Doležal, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Petra Blížilová, Ing. Petr Kalina,
Josef Soumar, Ing. Tomáš Posekaný, Ing. František Dědič, Ing. Ivo Ježek, Mgr. Petr Hanzlík, Ing. Petr
Holický – příchod v 11:50 hod (od bodu č. 9)
Přizváni: Ing. Ladislav Staněk, Ing. Jiří Fidler, Ing. Milan Rybák, Ing. Tomáš Hajdušek
Omluveni: Ing. Jan Bartošek, Ing. Jiří Šimánek, Ing. Jaromír Novák
Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Ing. Doležal.
Konstatoval, že přítomno je 9 členů a Výbor je usnášeníschopný.
Program jednání byl odsouhlasen.
Program jednání:
1/ Informace o rozpočtových opatřeních za září-říjen 2021 /OEKO/
2/ Informace o daňových příjmech za leden-září 2021 /OEKO/
3/ Koupě pozemku v k. ú. Litvínovice od ČR – Státního pozemkového úřadu /OHMS/
4/ Koupě pozemku v k. ú. Lišov od společnosti PCO – Lišov s.r.o. /OHMS/
5/ Zrušení usnesení č. 268/2020/ZK-29 a záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Strakonice
/OHMS/
6/ Rozsudek o určení vlastnického práva /OHMS/
7/ Koupě pozemků v k.ú. Č. Budějovice 3 od ČR-ÚZSVM /OHMS/
8/ Informace o materiálech připravovaných k projednání v ZK dne 20.10.2021 / OHMS/
9/ Realizace projektů ZZS JčK, v rámci 97. výzvy IROP (React-EU), jejich kofinancování a
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje /OZDR/
10/ Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., dle směrnice č.
SM/115/ZK /OZDR/
11/Různé
a) Dotační program „Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji“ /OZDR/
b) Poskytnutí daru na podporu mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji /OZDR/
1/ Informace o rozpočtových opatřeních za září-říjen 2021
Ing. Hajdušek: jde o soubor rozpočtových opatření, schválených v RK dne 16. 9. 2021 (RZ 21/21) a
dne 30. 9. 2021 (RZ 22/21) a dále rozpočtových opatření předložených k projednání v RK dne 7. 10.
2021 (RZ 23/21) celkem o 72 rozpočtových opatření, z toho 25 rozpočtových opatření v kompetenci
ZK a 47 rozpočtových opatření v kompetenci RK, jde o provázání aktuálního upraveného rozpočtu
2021 na návrh rozpočtu pro rok 2022, resp. na návrh střednědobého výhledu 2023-2024.
- snížení povoleného schodku celkem o 429,2 mil. Kč, z toho:
- snížení povoleného schodku (celkem plus 456,2 mil. Kč):
- převod prostředků na akce 2021 k realizaci především v roce 2022 podle jednotlivých odpovědných
míst, zejména:
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- ODSH – 266,4 mil. Kč (soubor akcí ve třech rozpočtových opatřeních)
- FRSO – 71,0 mil. Kč (soubor akcí)
- SFEU – 25,7 mil. Kč (projekt Rekonstrukce a modernizace MŠ pro zrakově postižené)
- OEZI – 23,2 mil. Kč (doplatky 30 % schválených dotací)
- OZDR – 17,0 mil. Kč (dodávka sanitek v rámci projektu JčK)
- FRŠ – 16,9 mil. Kč (soubor akcí)
- zvýšení povoleného schodku (celkem minus 27,0 mil. Kč):
- převod prostředků na koupi nemovitostí v k. ú. Lnáře
- upravený schodek 1 447,9 mil. Kč
- zvýšení rozpočtové rezervy celkem o 50,7 mil. Kč
- zejména jde o úspory výdajů v roce 2021 na úrovni jednotlivých odpovědných míst: ODSH (25,0 mil.
Kč), FRŠ (22,0 mil. Kč) a OEZI (8,4 mil. Kč) – celkem 55,4 mil. Kč
- použití rezervy (celkem 4,7 mil. Kč), zejména:
- dary poskytovatelům mobilní specializované hospicové péče k dofinancování zdravotní části
mobilního paliativního týmu (4,2 mil. Kč)
- zpracování analýzy stavu oblasti pojištění (0,3 mil. Kč)
- individuální dotace pro Energy Centre ČB (0,2 mil. Kč)
- upravený stav rozpočtové rezervy je 68,6 mil Kč
- soubor výše uvedených rozpočtových změn následně projednává ZK dne 20. 10. 2021 jako RZ
24/21.
Ing. Hajdušek: ve čtvrtek 14/10 se uskuteční jednání s řediteli příspěvkových organizací za účasti mé i
náměstkyně Ing. Kozlové.
p. Soumar: ceny za energie - jak to bude s přeplatky v následujícím roce u příspěvkových organizací?
– Ing. Hajdušek: součástí rozpočtu je předložení finančních plánů ředitelů příspěvkových organizací, je
předpoklad, že ředitelé s tímto faktem již počítají.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. schválení rozpočtových opatření č. 261/R – 276/R na jednání rady kraje dne 16. 9. 2021,
2. předložení rozpočtových opatření č. 279/R – 289/R na jednání rady kraje dne 30. 9. 2021,
3. předložení rozpočtových opatření č. 312/R – 331/R na jednání rady kraje dne 7. 10. 2021;
II. souhlasí
s předložením rozpočtových opatření č. 260/Z, 277/Z – 278/Z a 290/Z – 311/Z na jednání
zastupitelstva kraje dne 20. 10. 2021;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 260/Z, 277/Z – 278/Z a 290/Z – 311/Z.
Hlasování:
9/0/0
Usnesení bylo přijato.
2/ Informace o daňových příjmech za leden-září 2021
Ing. Hajdušek: plnění na 85,4 % ročního rozpočtu příjmů ze sdílených daní (loni to bylo 77,2 %
upraveného rozpočtu, resp. 66,7 % schváleného rozpočtu), projednává pouze FV.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-září roku 2021 na 85,4 %
ročního rozpočtu daňových příjmů.
Hlasování:
9/0/0
Usnesení bylo přijato.
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3/ Koupě pozemku v k. ú. Litvínovice od ČR – Státního pozemkového úřadu
Ing. Fidler: jedná se o pozemek KN p.č. 913/5 o výměře 47m2 v k.ú. Litvínovice, který je provozně a
funkčně spojen s areálem čističky odpadních vod, která slouží Jihočeskému letišti České Budějovice.
Přes pozemek vede kanalizace z ČOV a ačkoliv není do areálu přímo zaplocen, je pro provozování
ČOV velmi důležitý. Jihočeský kraj nechal zpracovat znalecký posudek, kterým byla stanovena cena
pozemku v místě a čase obvyklá ve výši 18.800 Kč.
Jihočeský kraj má na základě rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu ze dne 15.06.2017 povolení
k vypouštění odpadních vody ze stávající ČOV do povrchových vod na dobu určitou - do 30.06.2022.
Z tohoto důvodu se řeší otázka odkanalizování a umístění stavby objektu čerpací stanice i
mechanického předčištění, včetně příslušných přípojek, spojovacích potrubí a příjezdové komunikace.
Vzhledem k důležitosti pozemku pro tuto akci s názvem „Jihočeské letiště České Budějovice –
likvidace odpadních vod“ a s ohledem na možnost tímto způsobem vlastnicky zcelit pozemky v
prostoru ČOV, podal Jihočeský kraj v září 2020 na SPÚ žádost o jeho koupi.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu
doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
koupi pozemku parcely KN p. č. 913/5 v k. ú. Litvínovice od ČR, s právem hospodaření s majetkem
státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, za
cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. 18 800 Kč + náklady spojené s prodejem, do vlastnictví
Jihočeského kraje, dle návrhu kupní smlouvy č. SK/OHMS/233/21 v příloze č. 3 návrhu č. 318/ZK/21;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k
realizaci části I. tohoto usnesení.
Hlasování:
9/0/0
Usnesení bylo přijato.
4/ Koupě pozemku v k. ú. Lišov od společnosti PCO – Lišov s.r.o.
Ing. Fidler: jedná se o pozemek KN p.č. 794/64 o výměře 461 m2 uprostřed areálu SOU Lišov,
důvodem koupě je kromě majetkového vyrovnání rozšíření půdorysu budovy na část předmětného
pozemku v rámci její rekonstrukce a modernizace. Škola požádala OHMS o zprostředkování koupě
tohoto pozemku již v roce 2019. V té době však na předmětném pozemku vázlo zástavní právo pro
Českou spořitelnu a.s. a především zákaz jeho zcizení. Důvody pro koupi pozemku:
- narovnání uživatelských vztahů se vztahy vlastnickými
- požárně nebezpečné prostory stávajících objektů zasahují na cizí pozemky, což je dle platných
předpisů nepřípustné
- nutnost rekonstrukce a modernizace budovy dílen a internátu.
OHMS se dohodl s jednatelem PCO na novém ocenění pozemku. Dne 05.05.2021 proběhlo v
kanceláři náměstka hejtmana Mgr. Pavla Klímy jednání s PCO za účasti ředitelky školy a zástupců
OHMS. Jednatel PCO zde sdělil svůj nový požadavek - minimálně 900 Kč/m2 pozemku. Dne
15.06.2021 byl soudním znalcem Ing. Jiřím Černým vyhotoven znalecký posudek č. 3435/155/21,
kterým byla stanovena obvyklá cena ve výši 432 000 Kč, což představuje částku 937 Kč/m2 pozemku.
OHMS navrhuje orgánům kraje koupit předmětný pozemek za cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 3435/155/21 ve výši 432 000 Kč + náklady spojené s koupí. Koupi je možné zrealizovat, neboť byl
proveden výmaz zástavy a zákazu zcizení z listu vlastnictví č. 1495.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu
doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. koupi pozemku poz. parcely KN p. č. 794/64 v k. ú. Lišov od společnosti PCO - Lišov s.r.o., se
sídlem Hůrecká 379/36, 373 72 Lišov, IČO 07384351, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj.
432 000 Kč + náklady spojené s prodejem, do vlastnictví Jihočeského kraje, dle návrhu kupní smlouvy
č. SK/OHMS/251/21 v příloze č. 4 návrhu č. 342/ZK/21,
2. předání pozemku dle části I. 1. k hospodaření se svěřeným majetkem Střednímu odbornému
učilišti, Lišov, tř. 5. května 3, IČO 75050111, ke dni podání návrhu na vklad práva z kupní smlouvy do
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katastru nemovitostí;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení,
2. zajistit po vkladu 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 prostředky na úhradu kupní ceny ve výši 432 000 Kč budou čerpány zapojením
prostředků Fondu rozvoje školství Jihočeského kraje do rozpočtu kraje v roce 2021.
Hlasování:
9/0/0
Usnesení bylo přijato.
5/ Zrušení usnesení č. 268/2020/ZK-29 a záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú.
Strakonice
Ing. Fidler: 24. 9. 2020 byl usnesením č. 268/2020/ZK-29 schválen záměr odprodeje nepotřebných
nemovitostí v k. ú. Strakonice, svěřených k hospodaření Vyšší odborné škole, Střední průmyslové
škole a Střední odborné škole řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934, a to pozemku stavební
parcely KN č. 195, včetně stavby občanské vybavenosti čp. 163 v ulici Kochana z Prachové,
Strakonice I, která je jeho součástí, z majetku Jihočeského kraje, společnosti MOIRA CZ, a.s., za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem (dále jen ZP) + náklady spojené s
prodejem a JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., tehdejšímu řediteli krajského úřadu, bylo uloženo po
zajištění vypracování ZP a po zveřejnění záměru prodeje dle tohoto usnesení na úřední desce
připravit návrh na prodej předmětných nemovitostí k projednání v orgánech kraje. ZP soudního znalce
Jiřího Panušky byla cena v místě a čase obvyklá stanovena na 15 500 000 Kč. V době zveřejnění
záměru byla společnost MOIRA CZ, a.s. písemně seznámena s výsledkem ocenění a byla požádána
o písemnou akceptaci kupní ceny. Po opakovaných urgencích výkonná ředitelka společnosti MOIRA
CZ, a.s. oznámila, že společnost nemůže možnosti odkupu využít, neboť stanovená cena je vyšší, než
očekávala, a současně požádala o podání zprávy, pokud by Jihočeský kraj uvažoval o snížení kupní
ceny. Protože o koupi těchto nemovitostí projevil zájem nový žadatel – společnost HAMAGA a.s.,
který akceptuje podmínky prodeje, předkládáme orgánům kraje návrh na zrušení usnesení č.
268/2020/ZK-29 a schválení záměru prodeje uvedených nepotřebných nemovitostí do jeho vlastnictví.
PaedDr. Váňa: proč se to nevyhlašuje obálkovou metodou?
Ing. Fidler: byl jediný zájemce, proto jsme záměr vyhlašovali konkrétnímu zájemci. Pokud přijdou i
další nabídky, tak se komisionálně otvírají obálky a je standartní postup.
Ing. Hajdušek: společnost HAMAGA je známým a velkým investorem a pokud je uzavřena dohoda,
nemusíme se obávat, že by následoval stejný postup jako u MOIRY.
Ing. Kalina: přikloňuji se k názoru pana Váňi, myslím si, že bychom to měli dělat jako obecný záměr.
Ing. Hajdušek: nemovitost je umístěna v jednom z nejhorších míst ve Strakonicích a buďme rádi, že to
někdo dá do pořádku, jsem pro, aby prodej dopadl úspěšně. Znám osobně jak společnost HAMAGA,
tak místo, kde se objekt nachází. Obavy nejsou na místě.
Ing. Doležal: možností je realizovat neadresní záměr hned, v průběhu by se třeba přihlásil někdo jiný.
Ing. Fidler: zákon ukládá pouze povinnost po dobu 30 dní na úřední desce uvést záměr s přesnou
specifikací. Reagujeme na přímou nabídku na koupi.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu
doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. ruší
usnesení č. 268/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020 k bodu „Záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v
k. ú. Strakonice“;
II. schvaluje
záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Strakonice, svěřených k hospodaření Vyšší odborné
škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné škole řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská
934, IČO 72549581, a to pozemku stavební parcely KN č. 195, včetně stavby občanské vybavenosti
čp. 163 v ulici Kochana z Prachové, Strakonice I, která je jeho součástí, z majetku Jihočeského kraje,
společnosti HAMAGA a.s., se sídlem Ratajova 1113/8, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČO 25170562, za
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cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, tj. 15 500 000 Kč + náklady spojené
s prodejem;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
1. zveřejnit záměr prodeje dle části II. tohoto usnesení na úřední desce,
2. po splnění části III. 1. tohoto usnesení připravit návrh na prodej předmětných nemovitostí k
projednání v orgánech kraje.
Hlasování:
8/0/1
Usnesení bylo přijato.
6/ / Rozsudek o určení vlastnického práva
Ing. Fidler: dává se na vědomí ZK, že na základě rozsudku č. j. 10 C 164/2020-62 ze dne 24. 6. 2021
(dále jen „rozsudek“), který nabyl právní moci dne 11. 8. 2021, byl dne 10. 9. 2021 proveden vklad
vlastnického práva na základě rozhodnutí o povolení vkladu, které vydal Katastrální úřad pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor v řízení vedeném pod sp. zn. V-6773/2021-308, a to s
právními účinky ke dni 19. 8. 2021.
Okresní soud v Táboře o určení vlastnického práva rozsudkem rozhodl tak, že pan***, byl ke dni své
smrti vlastníkem části pozemku pozemkové parcely KN č. 62/1 vyznačené na geometrickém plánu.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu
doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
rozsudek soudu Okresního soudu v Táboře č. j. 10 C 164/2020-62 o určení vlastnického práva, kdy
bylo rozhodnuto, že pan ***, byl ke dni své smrti vlastníkem části pozemku pozemkové parcely KN č.
62/1 vyznačené na geometrickém plánu č. 310-276/2020 jako pozemek pozemková parcela 62/4 o
výměře 547 m2;
II. schvaluje
vyjmutí nemovitosti dle části I. usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem Dětskému domovu,
Základní škole a Školní jídelně, Radenín 1, IČO 70535779, ke dni podání návrhu na vklad do katastru
nemovitostí;
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k
realizaci části II. usnesení.
Hlasování:
9/0/0
Usnesení bylo přijato.
7/ Koupě pozemků v k.ú. Č. Budějovice 3 od ČR-ÚZSVM
Ing. Fidler: jedná se o koupi 2 pozemků od ČR-ÚZSVM, do kterých byla v souvislosti s realizací stavby
“Nová výstavba bydlení Empatie III a víceúčelové dílny Pražská 88“ uložena splašková kanalizace na
základě budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (smlouva uzavřena dne 13. 9. 2017). Při
tehdejším jednání ohledně uzavření smlouvy o zřízení VB byla ČR-ÚZSVM zmíněna možnost
odkoupení výše uvedených pozemků. Příspěvková organizace projevila o koupi zájem. Realizací
koupě dojde ke zcelení nemovitostí ve vlastnictví Jihočeského kraje v dané lokalitě.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu
doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. koupi pozemků parcel KN č. 1371/5 a č. 1373/2 v k. ú. Č. Budějovice 3 z vlastnictví ČR - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město,
IČO 69797111, za cenu sjednanou ve výši 245 000 Kč + náklady spojené s prodejem, do vlastnictví
Jihočeského kraje, dle návrhu kupní smlouvy č. SK/OHMS/217/21 v příloze č. 4 návrhu č. 340/ZK/21,
2. předání uvedeného majetku dle části I. 1. usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Domovu
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Libníč a Centru sociálních služeb Empatie, IČO 00666271, zřizovaného krajem, ke dni podání návrhu
na vklad práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí;
II. ukládá
1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. 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 rada schválila nařízený odvod z fondu investic Domovu Libníč a Centru sociálních služeb
Empatie, IČO 00666271, do rozpočtu kraje k úhradě kupní ceny za pozemky uvedené v části I. 1.
usnesení.
Hlasování:
9/0/0
Usnesení bylo přijato.
8/ Informace o materiálech připravovaných k projednání v ZK dne 20.10.2021
Ing. Fidler: na ZK budou předloženy tyto materiály: Koupě pozemku v k. ú. Litvínovice od ČR –
Státního pozemkového úřadu; Koupě pozemku v k. ú. Lišov od společnosti PCO – Lišov s.r.o.;
Zrušení usnesení č. 268/2020/ZK-29 a záměr prodeje nepotřebných nemovitostí v k. ú. Strakonice;
Rozsudek o určení vlastnického práva; Koupě pozemků v k. ú. Č. Budějovice a Informace o
materiálech připravovaných k projednání v ZK dne 20.10.2021 / OHMS/.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci i předložených materiálech pro jednání ZK dne 20. 10. 2021.
Hlasování:
9/0/0
Usnesení bylo přijato.
9/ Realizace projektů ZZS JčK, v rámci 97. výzvy IROP (React-EU), jejich kofinancování a
předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
Ing. Rybák: výzva č. 97 je zaměřena na podporu zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19.
Cílem této výzvy je posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti základních složek IZS tak, aby
mohly lépe reagovat na dopady krize související právě s pandemií COVID-19:
posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky,
výstavba, rekonstrukce či modernizace stanic základních složek IZS vč. pořízení technického a
technologického vybavení objektů složek IZS,
modernizace a výstavba vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS,
rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury
a zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů.
V rámci hlavního projektu bude do roku 2023 pořízeno 26 ks sanitních vozidel s hydraulickými nosítky,
5 ks transportních defibrilátorů a 3 ks transportních ventilátorů. V rámci vedlejšího projektu bude v
letech 2021–2023 pořízeno 14 ks sanitních vozidel se standardními nosítky, 6 ks transportních
defibrilátorů a 6 ks transportních ventilátorů.
Celkové výdaje „hlavního“ projektu (CV):
95 041 978,90 Kč
1) Celkové způsobilé výdaje projektu (CZV):
95 000 000,00 Kč
•výše dotace z dotačního titulu EU:
80 750 000,00 Kč
85 % CZV (předfi JčK)
•výše dotace ze státního rozpočtu:
4 750 000,00 Kč
5 % CZV (předfi JčK)
•výše povinného spolufinancování:
9 500 000,00 Kč
10 % CZV (kofi JčK)
2) Celkové nezpůsobilé výdaje projektu (CNV): 41 978,90 Kč 100 % CNV (žadatel)
Celkové výdaje „vedlejšího“ projektu (CV):
49 537 787,20 Kč
1) Celkové způsobilé výdaje projektu (CZV):
49 531 737,20 Kč
•výše dotace z dotačního titulu EU:
42 101 976,62 Kč
85 % CZV (předfi JčK)
•výše dotace ze státního rozpočtu:
2 476 586,86 Kč
5 % CZV (předfi JčK)
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•výše povinného spolufinancování:
4 953 173,72 Kč
2) Celkové nezpůsobilé výdaje projektu (CNV): 6 050,00 Kč

10 % CZV (kofi JčK)
100 % CNV (žadatel)

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh na realizaci projektů Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje „Pořízení sanitních
vozidel ZZS a zdravotnických přístrojů I.“ a „Pořízení sanitních vozidel ZZS a zdravotnických přístrojů
II.“ v rámci 97. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (dále také „IROP“), jejich
kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit předložený návrh.
Příchod Ing. P. Holického v 11:50 hod. Přítomno 10 členů FV.
Hlasování:
10/0/0
Usnesení bylo přijato.

10/ Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., dle směrnice č.
SM/115/ZK
Ing. Rybák: primárním cílem projektového záměru byl vznik centra akutní psychiatrické péče pro
severní část Jihočeského kraje. K tomu bylo nutné navýšit lůžkovou kapacitu psychiatrického oddělení
na 40 lůžek a zavést nově služby komunitní psychiatrie. Výstavbou nového pavilonu psychiatrie v
areálu Nemocnice Tábor, a.s., tak nově vznikly:
stanice 15 lůžek akutních příjmových s možností poskytovat intenzivní péči,
stanice 25 lůžek s psychoterapeutickým a rehabilitačním programem,
denní terapeutický stacionář a
krizové centrum.
Současně došlo i k posílení stávajících ambulantních služeb, zejména ambulance dětské psychiatrie,
ambulance pro léčbu návykových onemocnění a ambulance sexuologie.
Kofinancování ve výši 15% podílu z konečných celkových způsobilých výdajů činí 13 396 368,43 Kč a
financování nezpůsobilých výdajů činí 65 637 600,00 Kč, celkem 79 033 968,43 Kč. Odpovídající
zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti tedy po zaokrouhlení činí 79 000 000,00 Kč.
Základní kapitál obchodní společnosti se tím zvýší z částky 656 154 000,00 Kč na částku 735 154
000,00 Kč, a to upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložený návrh zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s., IČO
26095203, o částku 79 000 000,00 Kč, v rámci projektu „Nová psychiatrie“, dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice
pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Tábor, a.s.,
dle části I. usnesení.
Hlasování:
10/0/0
Usnesení bylo přijato.
11/ Různé
a) Dotační program „Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji“
Ing. Rybák: navrhovaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihočeského kraje na
podporu stanoveného účelu činí 5 miliónů Kč pro rok 2022.
Předmětem dotace je motivační bonus vedoucí ke zřízení nového místa poskytování zdravotních
služeb v předem vybraném oboru zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních
služeb Jihočeského kraje ve výši 600 tisíc Kč a příspěvek na úhradu nákladů spojených s bydlením
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lékaře v maximální celkové výši 900 tisíc Kč, po dobu 5 let. Celková podpora pro jednoho
poskytovatele zdravotních služeb (lékaře) tak činí 1 500 000 Kč. Navrhovaný harmonogram výplaty
dotační podpory je koncipován následovně:
a) první rok výplaty dotace tak může činit maximální částku 580 000 Kč (400 000 Kč motivační
bonus a 180 000 Kč paušální částka na úhradu nákladů s bydlením),
b) druhý a třetí rok výplaty dotace 280 000 Kč (100 000 Kč motivační bonus a 180 000 Kč
paušální částka na úhradu nákladů s bydlením),
c) čtvrtý a pátý rok výplaty dotace 180 000 Kč (paušální částka na úhradu nákladů s bydlením).
Ing. Hajdušek: je to politická věc, je to záměr pana hejtmana, projednáno na koaliční úrovni, poté v
orgánech kraje a půjde to do ZK, parametry odpovídají, dohoda = vyjme se to jako samostatný dotační
program, zkušenosti s tím nejsou zatím žádné, je postupováno v souladu v souladu s VZP a uvidíme,
kolik lékařů se nám podaří přivést, je to otázka priorit.
V Opařanech se stále pokouší o dostatek lékařů, ale nedaří se. Je třeba mít dostatek lékařů v místně
bydliště.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
dotační program „Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji“ s alokací v celkové výši 5 000 000,00
Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dotační program „Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji“, dle části
I. usnesení.
Hlasování:
9/0/0
Usnesení bylo přijato.
b) Poskytnutí daru na podporu mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji
Ing. Rybák: jedná se o podporu 6 poskytovatelů MSPP (9 mobilních týmů) poskytujících své služby
na území kraje. S odkazem na výše uvedenou skutečnost hejtman Jihočeského kraje, jako předseda
Asociace krajů České republiky, vyvolá jednání na úrovni Vlády ČR a Všeobecné zdravotní pojišťovny
ČR
za
účelem
narovnání
výše
úhrad
ze
zdravotního
pojištění.
Návrh na poskytnutí daru Jihočeského kraje
Výše dotace v
rámci DP 2021

Název poskytovatele MSPP

Navrhovaná výše
daru

Domácí Hospic Jordán, o.p.s.

398 794,- Kč

500 000,- Kč

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

409 554,- Kč

500 000,- Kč

Ledax o.p.s.

385 348,- Kč

500 000,- Kč

Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie

420 000,- Kč

500 000,- Kč

1 384 484,- Kč

2 000 000,- Kč

367 147,- Kč

150 000,- Kč

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.*
Sdílení, o.p.s.**

Celkem 6 poskytovatelů MSPP (9 mobilních týmů)
3 365 327,- Kč
4 150 000,- Kč
*Hospic sv. Jana N. Neumanna provozuje 4 mobilní týmy na území kraje (CB, CK, ST a PT)
**zajišťuje oblast Dačicka (proto pouze poměrná část výše daru)
Návrh projednala rada kraje dne 7. 10. 2021.
Ing. Hajdušek: opět jde o politický materiál, prezentujeme to tak, že existuje zde systémová chyba, my
bychom chtěli být jako kraj lídrem, který upozorní na chybný systém financování této péče a naznačí
jeho nápravu, pan hejtman na to upozornil ředitele VZP a snaží se, aby systémová chyba byla
napravena. Potvrzuji, že RO 305/Z – prostředky jsou brány z rozpočtové rezervy.
p. Soumar: chtěl bych nahlásit podjatost, manželka pracuje v jednom zařízení, ale záměr jako velmi
prospěšný podporuji.
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Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh poskytnutí daru na podporu mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji
poskytovatelům zdravotních služeb v celkové výši 4 150 000,00 Kč v rozdělení dle tabulky uvedené
v důvodové zprávě;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí daru na podporu mobilní specializované paliativní péče
v Jihočeském kraji dle části I. usnesení.
Hlasování:
9/0/0
Usnesení bylo přijato.
c) Volba místopředsedy proběhne na příštím jednání FV.
Předseda výboru poděkoval přítomným za účast, další termín zasedání je stanoven na 29. 11. 2021
na Lipně nad Vltavou.
Materiály s pozvánkou v elektronické formě budou všem v čas rozeslány.
Konec jednání FV 12:20 hod.

Zapsala: Markéta Zlata Remtová, tajemnice
Ověřil: Mgr. Ing. Martin Doležal, předseda

9

