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

České Budějovice 30. 11. 2021

ZÁPIS

č. 9

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo dne
30. 11. 2021 od 9:00 h videokonferenčně.
Přítomni:
Členové výboru: Mgr. Ing. Martin Doležal, Ing. Petr Kalina, Josef Soumar, Ing. Tomáš Posekaný, Ing.
František Dědič, Ing. Ivo Ježek, Mgr. Petr Hanzlík, Ing. Petr Holický, Ing. Jiří Šimánek, Ing. Jaromír
Novák, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Petra Blížilová,
Přizváni: Ing. Ladislav Staněk, Ing. Stanislav Bůžek, Ing. Jiří Fidler, Ing. Jiří Holub, Ing. Tomáš
Hajdušek
Omluveni: Ing. Jan Bartošek
Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Ing. Doležal.
Konstatoval, že přítomno je 11 členů a Výbor je usnášeníschopný.
Program jednání byl odsouhlasen.
V 10:30 h se připojil PaedDr. Váňa
Program jednání:
1/ Informace o rozpočtových opatřeních za říjen-listopad 2021 /OEKO/
2/ Informace o rozpočtových opatřeních za prosinec 2021 /OEKO/
3/ Informace o daňových příjmech za leden-listopad 2021 /OEKO/
4/ Návrh – Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2022 /OEKO/
5/ Návrh – Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2003 a 2024 /OEKO/
6/ Harmonogram jednání Finančního výboru ZJK na období do 30.6.2022 /OEKO/ - staženo z
programu
7/ Souhlas s odstraněním stavby v areálu ZOO Hluboká /OHMS/
8/ Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k.ú. Č. Budějovice 3 / OHMS/
9/ Koupě nemovitostí v k.ú. Písek od společnosti GASTRO-CAT s.r.o. /OHMS/ - staženo z programu
10/ Záměr prodeje pozemku v k.ú. Kaplice /OHMS/
11/ Informace o materiálech připravovaných k projednání v ZJK dne 16.12.2021 /OHMS/
12/ Poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu kraje Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského
kraje na výškovou techniku /KHEJ/
13/ Žádost o poskytnutí individuální dotace Klubu českých turistů Tábor /KHEJ/
14/ Žádost o poskytnutí individuálních dotací Nadaci Jihočeské cyklostezky /KHEJ/
15/ Různé
1/ Informace o rozpočtových opatřeních za říjen-listopad 2021
Ing. Hajdušek: jde o soubor rozpočtových opatření, schválených v RK dne 27. 10. 2021 (RZ 25/21),
dne 11. 11. 2021 (RZ 26/21) a dne 25. 11. 2021 na jednání ZK dne 25. 11. 2021 (RZ 27/21). Celkem
53 rozpočtových opatření, z toho 8 rozpočtových opatření v kompetenci ZK a 45 rozpočtových
opatření v kompetenci RK, snížení povoleného schodku celkem o 1 140,8 mil. Kč, z toho:
- snížení povoleného schodku (celkem plus 1 142,3 mil. Kč):
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- převod nepoužitých prostředků Krajského investičního fondu („KIF“) z roku 2021 do roku 2022 (94,0
mil. Kč),
- příspěvek ze státního rozpočtu na kompenzační bonus-3. část (4,1 mil. Kč)-zreálnění odhadu příjmů
ze sdílených daní pro rok 2021 (1 030,0 mil. Kč)
- úspora mzdových prostředků na správě za r. 2021 (14,2 mil. Kč)
- zvýšení povoleného schodku (celkem minus 1,5 mil. Kč):
- dotace pro obci Budeč v rámci 3. vlny KIF v roce 2021
Upravený schodek 307,1 mil. Kč.
Snížení rozpočtové rezervy o 57,3 mil. Kč jejím použití na:
- navýšení provozního příspěvku pro ZZS (12,5 mil.
- dofinancování sociálních služeb, tzn. navýšení provozních příspěvků krajským PO (44,8 mil. Kč)
Upravený stav rozpočtové rezervy je 11,3 mil Kč.
Soubor výše uvedených rozpočtových změn následně projednává ZK dne 25. 11. 2021 jako RZ 28/21.
Mgr. Novák: RO 352 – 94 mil, které se nebudou vyplácet, to jsou akce, které se neuskuteční? - Ing.
Hajdušek – nejedná se o snížení prostředků KIF, původní alokaci 200 mil. Kč jsme navýšili v průběhu
roku o 94 mil Kč díky mimořádným příjmům z kompenzací; další dotace nad rámec 200 mil. Kč ale
nebyly ZK přiděleny a proto se to nyní vrací na původní alokaci; finanční prostředky, které nebudou
v roce 2021 vyplaceny, jsou uvedeny v RO 386 – 40 200 mil, které se převádí se do r. 2022, kde dojde
k jejich čerpání; ve dvou případech bude dotace pravděpodobně vrácena, a to u městyse Křemže –
vrátí nevyčerpanou dotaci, je zde problém s VŘ a u města Písek - také problém s VŘ.
Mgr. Doležal: všechna RO v bodu 1 již byla v RK a ZK schválena – je třeba změnit usnesení.
Ing. Hajdušek: usnesení by se mělo změnit tak, že FV bere u všech RO na vědomí jejich schválení
v RK a ZK
Mgr. Hanzík: daňové příjmy – výběry jsou vyšší, daň ze závislé činnosti, tam je pokles, čím to je? –
Ing. Hajdušek – ano je to z důvodu zrušení super hrubé mzdy a z důvodu výplaty kompenzačního
bonusu.
Ing. Staněk: ano, souhlasím s úpravou usnesení.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
1. schválení rozpočtových opatření č. 333/R – 351/R na jednání rady kraje dne 27. 10. 2021,
2. schválení rozpočtových opatření č. 358/R – 368/R na jednání rady kraje dne 11. 11. 2021,
3. schválení rozpočtových opatření č. 370/R – 384/R na jednání rady kraje dne 25. 11. 2021,
4. schválení rozpočtových opatření č. 332/Z, 352/Z – 357/Z a 369/Z na jednání zastupitelstva kraje
dne 25. 11. 2021.
Hlasování:
10/0/0
Usnesení bylo přijato.
2/ Informace o rozpočtových opatřeních a prosinec 2021
Ing. Hajdušek: jde o soubor rozpočtových opatření předložených k projednání v RK dne 2. 12. 2021.
Celkem 13 rozpočtových opatření, z toho 6 rozpočtových opatření v kompetenci ZK a 7 rozpočtových
opatření v kompetenci RK. Snížení povoleného schodku celkem o 114,0 mil. Kč, z toho:
- přesun výdajů na projekty nemocnic do návrhu rozpočtu 2022 (73,8 mil. Kč),
- převod sesmluvněných prostředků KIF k vyplacení v r. 2022 (40,2 mil. Kč),
- upravený schodek 193,1 mil. Kč:
- zvýšení rozpočtové rezervy celkem o 13,3 mil. Kč,
- jde o úspory výdajů v roce 2021 na úrovni jednotlivých odpovědných míst ODSH (5,9 mil. Kč) a OINF
(7,4 mil. Kč),
- upravený stav rozpočtové rezervy je 24,6 mil Kč,
- soubor výše uvedených rozpočtových změn následně projednává ZK dne 16. 12. 2021
- součástí návrhu usnesení je odsouhlasení postupu při schvalování nezbytně nutných rozpočtových
opatření v rámci závěrečné změny rozpočtu 2021.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení rozpočtových opatření č. 391/R – 397/R na jednání rady kraje dne 2. 12. 2021;
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II. souhlasí
1. s předložením rozpočtových opatření č. 385/Z – 390/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 16. 12.
2021,
2. s návrhem postupu při schvalování nezbytně nutných rozpočtových opatření v pravomoci
zastupitelstva kraje v rámci závěrečné změny rozpočtu 2021, s výjimkou užití rozpočtové rezervy
rozpočtu kraje, a s pověřením hejtmana kraje a jednoho z jeho náměstků k odsouhlasení jejich
zařazení do upraveného rozpočtu 2021 na základě zmocnění k provádění rozpočtových opatření dle
části II. usnesení č. 25/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020;
III. doporučuje zastupitelstvu kraje
1. schválit rozpočtová opatření č. 385/Z – 390/Z,
2. schválit nezbytně nutná rozpočtová opatření v pravomoci zastupitelstva kraje v rámci závěrečné
změny rozpočtu 2021, s výjimkou užití rozpočtové rezervy rozpočtu kraje, a s pověřením hejtmana
kraje a jednoho z jeho náměstků k odsouhlasení jejich zařazení do upraveného rozpočtu 2021 na
základě zmocnění k provádění rozpočtových opatření dle části II. usnesení č. 25/2020/ZK-3 ze dne
17. 12. 2020.
Hlasování:
11/0/0
Usnesení bylo přijato.
3/ Informace o daňových příjmech za leden-listopad 2021
Ing. Hajdušek: informativní materiál, plnění na 88,1 % upraveného ročního rozpočtu příjmů ze
sdílených daní (loni to bylo 94,9 % upraveného rozpočtu). Materiál projednává pouze FV. V ZK bylo
schváleno navýšení rozpočtovaných příjmů ze sdílených daní na částku 7 mld. Kč.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-listopad roku 2021 na
88,1 % upraveného ročního rozpočtu daňových příjmů.
Hlasování:
11/0/0
Usnesení bylo přijato.
4/ Návrh – Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2022
Ing. Hajdušek: hlavními parametry po konsolidaci jsou:
- celkové příjmy 21 839 113 900 Kč,
- celkové výdaje 23 225 271 100 Kč (z toho kapitálové výdaje 3 970 559 620 Kč),
- saldo (schodek) 1 386 157 200 Kč.
Financování schodku zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 1 386 157 200 Kč, z toho
zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 1 194 936 100 Kč, bez
čerpání nových úvěrů.
Následně projednává materiál ZK 16. 12. 2021.
Mgr. Novák: pravdou je, že rok 2016 a 2017 byly nižší, řídící orgány nebyly schopny začít
s financováním, pokles byl značný. POV – obce příspěvek velice vítají, ale také jsou ty, které nejsou
schopny si financování zajistit, pokles o 30 % bude pro obce trpký. – Ing. Hajdušek: souhlasím, že
POV je významný pro malé obce, ale na druhou stranu je třeba, aby finance byly použity racionálně.
Kraj rozdá desítky milionů korun do obcí, pro které to v některých případech nemá velkou přidanou
hodnotu, přitom POV je užitečný a vyhledávaný program. Je třeba nastavit parametry tak, aby byl
přínosný především pro malé obce.
Ing. Kalina: stálo by za zvážení dát hranici počtu obyvatel u obcí, podpora by měla jít na menší obce.
Zaráží mě snížení financí pro tělovýchovu a sport a mám dotaz k požární ochraně, zda neposkytnout
nějakou rezervu? – Ing. Hajdušek: celkové výdaje dle odvětvového členění – nedochází
k dramatickému snížení o tělovýchovy a sportu - Ing. Bůžek: dopady jsou jen tím, jak jsou zařazeny
výdaje do paragrafů, alokace DP nejsou zařazeny do paragrafů, u požární ochrany vstupuje nákup
techniky – nedošlo k žádnému výpadku, sumarizace je na základě toho, jak je v předpokládaném
rozpisu návrhu rozpočtu, při projednávání jednotlivých návrhů se nepostupovalo tak, že by škrty byly
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cílené, vždy se vycházelo z reálných akcí jak jsou promítány do návrhu rozpočtu, nevidím zde žádné
významné změny. – Ing. Kalina – prosím pana Bůžka a pana náměstka o rozklíčování a poté zaslat na
email. A dotaz k ČOV na letišti? - Ing. Hajdušek: ČOV se stále staví, tato akce se táhne již z minulého
volebního období. Odpovědi zajistíme a zašleme Vám na email.
Ing. Holický: doprava – největší užitek pro Jihočechy, kvituji, že jsou vyčleněny dostatečné prostředky,
SRV – dopravní obslužnost, částka stagnuje až se snižuje, dopravní stavby indukčním jevem budou
zvyšovat tlak na individuální dopravu. – Ing. Hajdušek: stále se pohybujeme v SVR a plánujeme co
nejpřesněji, s rozpočtem případné odchylky v řádech jednotek milionů korun nic neudělají. Vycházeli
jsme z podkladů od ODSH.
Ing. Posekaný: modelace úvěru, nezdá se mi, že by se dalo počítat se sazbou 1,5 %, prognóza ČNB
je 2,8%. Přál bych kraji takovou sazbu, ale raději bych počítal s vyšší sazbou. – Ing. Hajdušek:
konkrétní parametry vzejdou z VŘ. – Ing. Bůžek: úvěr byl modelován v době nízkých sazeb,
předpokládá se, že podle vývoje situace o tom bude jednáno. Kalkulace na dopravní obslužnosti pro
rok 2022 a 2023 jsou téměř identické.
Ing. Staněk: modelace úvěru – návrh výhledu se sestavoval dříve, se splácením úvěru se chce
vyrovnat i v kratším časovém úseku.- Ing. Hajdušek: máme nabídky, závisí to na vývoji úrokových
sazeb ČNB, těžko se to predikuje na dva až tři roky dopředu.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2022 s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
1. schvaluje podle závazné části přílohy č. 1 návrhu č. 422/ZK/21
a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2022 s celkovými příjmy 21 839 113 900 Kč, celkovými výdaji 23
225 271 100 Kč a schodkem 1 386 157 200 Kč,
financování schodku zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 1 386 157 200 Kč, z toho
zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 1 194 936 100 Kč,
c) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu
ve výši 708 852 000 Kč,
d) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 2 981 214 100 Kč;
2. zmocňuje orgány kraje k provádění změn rozpočtu v roce 2022 podle přílohy č. 2 návrhu č.
422/ZK/21.
Hlasování:
9/0/2
Usnesení bylo přijato.
Připojil se v 10:30 h PaedDr. Váňa.
5/ Návrh – Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2003 a 2024
Ing. Hajdušek: navržen na období let 2023 a 2024, tzn. na 2 roky následujících po roce, na který se
sestavuje roční rozpočet. Předpokládá se, že RK dne 25. 11. 2021 odsouhlasí návrh s těmito hlavními
parametry:
r. 2023:
- celkové příjmy 22 858 325,2 tis. Kč
- celkové výdaje 23 715 549,1 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 3 727 239,9 tis. Kč)
- saldo (schodek) 857 223,9 tis. Kč
- financování schodku zapojením finančních prostředků z minulých let jako zapojení části zůstatku
Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje (357 223,9,8 tis. Kč)
- čerpání úvěru 500 000,0 tis. Kč
r. 2024:
- celkové příjmy 23 516 251,4 tis. Kč
- celkové výdaje 23 889 139,3 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 3 361 849,5 tis. Kč)
- saldo (schodek) 372 887,9 tis. Kč
- čerpání úvěru 500 000,0 tis. Kč
- projednává RK 25. 11. 2021, následně projednává ZK 16. 12. 2021.

4

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2023 a
2024 s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
1. schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje (SVR) na období let 2023 a 2024 podle
přílohy č. 1 návrhu č. 423/ZK/21;
2. ruší dnem schválení SVR na období let 2023 a 2024 platnost části stávajícího rozpočtového
výhledu na období let 2022 a 2023.
Hlasování:
9/0/3
Usnesení bylo přijato.
7/ Souhlas s odstraněním stavby v areálu ZOO Hluboká
Ing. Fidler: ředitel příspěvkové organizace Jihočeské zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou,
požádal Jihočeský kraj jako vlastníka stavby, která se nezapisuje do katastru nemovitostí o souhlas s
jejím odstraněním a vyřazením z účetní evidence.
Zoo Hluboká tuto stavbu eviduje jako montážní rampu na pozemku KN p. č. 1593/1 v k. ú. Hluboká
nad Vltavou v zůstatkové ceně 53 436 Kč k 30. 9. 2021. Je ve špatném technickém stavu a pro
činnost Zoo Hluboká nepotřebná. Demolice je naplánovaná na 1. pololetí roku 2022.
Odstranění výše uvedené stavby bude financováno ze zdrojů příspěvkové organizace a ředitel Zoo
Hluboká zajistí všechny potřebné kroky s tím spojené.
Na základě zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna zcizit nemovitý majetek svěřený jí
k hospodaření a demolice je druhem zcizení majetku. K vyřazení nemovitého majetku a k provedení
změny zřizovací listiny je nezbytný souhlas zřizovatele, který je vyhrazen zastupitelstvu kraje. Toto
zcizení majetku však již dále nepodléhá § 18 zák. o krajích, a tedy záměr není nutno schvalovat a
vyvěšovat na úřední desce.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Souhlas s odstraněním stavby v areálu Zoo Hluboká s usnesením ve
znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
odstranění stavby – montážní rampy v areálu Zoo Hluboká a její vyřazení z účetní evidence
příspěvkové organizace Jihočeské zoologické zahrady Hluboká nad Vltavou, IČO 00410829;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k
realizaci části I. usnesení.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
8/ Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k.ú. Č. Budějovice 3
Ing. Fidler: ředitel příspěvkové organizace požádal o projednání změny práva hospodaření k pozemku
KN p. č. 1176/34 v k. ú. České Budějovice 3. Učinil tak po vzájemné dohodě s ředitelkou Střední školy
obchodní, České Budějovice, Husova 9 (dále jen SŠ obchodní). Tato příspěvková organizace
doposud vykonává právo hospodaření k tomuto pozemku.
Po dohodě s řediteli obou příspěvkových organizací bude převod práva hospodaření k výše
uvedenému pozemku uskutečněn k 1. 1. 2022.
Vzhledem k tomu, že změnou hospodaření s nemovitým majetkem nedochází ke změně vlastnictví
Jihočeského kraje, která by podléhala vkladu do katastru nemovitostí, jsou přílohou tohoto materiálu
jako předmět schvalovacího procesu i konkrétní dodatky zřizovacích listin obou příspěvkových
organizací, kterých se změna hospodaření týká. Změna hospodaření s daným majetkem pak bude
provedena v katastru nemovitostí záznamem jako skutečnost, která nastala rozhodnutím jiného
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orgánu, v tomto případě Zastupitelstva Jihočeského kraje. Oba dodatky byly vypracovány příslušným
zřizovatelským odborem a poté předány na OHMS.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Změnu práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. České
Budějovice 3 s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
II. schvaluje
1.) vyjmutí pozemku KN p. č. 1176/34 v k. ú. České Budějovice 3 z hospodaření se svěřeným
majetkem Střední škole obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874, k 1. 1. 2022,
2.) předání pozemku dle části I. 1. usnesení do hospodaření se svěřeným majetkem Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisku služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7,
IČO 75050102, k 1. 1. 2022,
3.) dodatek č. 15 zřizovací listiny Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska
služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7, kterým se mění příloha č. 1 „Vymezení majetku ve
vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ tak, že se jí majetek
uvedený v části I. 1. usnesení předává k hospodaření,
4.) dodatek č. 23 zřizovací listiny Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, kterým se
mění příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci
předává k hospodaření“ tak, že se jí majetek uvedený v části I. 1. usnesení vyjímá z hospodaření,
III. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k
realizaci částí I. 1. usnesení.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
10/ Záměr prodeje pozemku v k.ú. Kaplice
Ing. Fidler: Jihočeský kraj je vlastníkem pozemku parcely KN č. 1603/54 o výměře 1652 m2 zapsané
na listu vlastnictví č. 107 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm
Český Krumlov, obec Kaplice a k. ú. Kaplice jako vlastnictví Jihočeského kraje s právem hospodaření
se svěřeným majetkem pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86
(dále jen „škola“).
Odboru hospodářské a majetkové správy byla doručena žádost od pana****** na odkoupení pozemku
parcely KN č. 1603/54. Přesto je záměr prodeje koncipován jako obecný prodej, aby mohli i případní
další zájemci reagovat svou nabídkou.
Pozemek parcela KN č. 1603/54 je situován mimo zástavbu města Kaplice, v blízkosti areálu školy,
severně nad areálem strojíren a opraven. Pozemek škola nijak nevyužívá a pozemek ani nebrání
vstupu do prostor školy.
Znalecký posudek bude vyhotoven po schválení záměru prodeje zastupitelstvem kraje, před
zveřejněním záměru prodeje pozemku na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty.
Na základě souhlasného vyjádření ředitelky školy odbor školství, mládeže a tělovýchovy souhlasí se
záměrem prodeje pozemku parcely KN č. 1603/54 v k. ú. Kaplice, který je ve vlastnictví Jihočeského
kraje a svěřen k hospodaření škole.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje pozemku v k. ú. Kaplice s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
záměr prodeje pozemku parcely KN č. 1603/54 o výměře 1652 m2 v k. ú. Kaplice minimálně za cenu v
místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem + náklady spojené s prodejem;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
1. zajistit vypracování znaleckého posudku,
2. zveřejnit záměr prodeje pozemku dle části I. usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu
zákonné lhůty,
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3. po splnění části II. 1. a 2 usnesení připravit návrh na schválení kupní smlouvy k projednání
orgánům kraje.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
11/ Informace o materiálech připravovaných k projednání v ZJK dne 16.12.2021
Ing. Fidler: na ZK budou předloženy tyto materiály: Souhlas s odstraněním stavby v areálu Zoo
Hluboká, Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k.ú. České Budějovice 3 a Záměr
prodeje pozemku v k.ú. Kaplice.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o přehledu majetkových dispozic připravených k projednání na zasedání zastupitelstva kraje
dne 16.12.2021.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
12/ Poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu kraje Hasičskému záchrannému sboru
Jihočeského kraje na výškovou techniku
Ing. Holub: HZS dne 22.8.2019 požádal Jihočeský kraj o poskytnutí peněžních prostředků na
spolufinancování nákupu výškové techniky (plošiny a žebříky), zastupitelstvem kraje bylo schváleno
zajištění peněžních prostředků v letech 2020 - 2029 v celkové výši 70 000 000,- Kč na kofinancování
33% (tj. 1/3) z ceny jednotlivých veřejných zakázek na nákup 10 kusů výškové techniky na požární
stanice Prachatice, Týn nad Vltavou, České Budějovice 3 kusy, Český Krumlov 2 kusy, Strakonice,
Tábor a Písek s podmínkou min 67 % (tj. 2/3) krytí každé investiční akce ze státního rozpočtu nebo z
rozpočtu organizační složky státu ČR – HZS kraje. V loňském roce bylo usnesením zastupitelstva
kraje poprvé schváleno poskytnutí peněžních prostředků v celkové částce 6 270 000,- Kč na pořízení
automobilového žebříku do 30 m pro městský provoz s řiditelnou nápravou. Projekt byl rovněž
spolufinancován Statutárním městem České Budějovice v částce 2 mil. Kč. Dne 26. 10. 2021 Jčk
obdržel od HZS kraje druhou žádost o poskytnutí individuální investiční dotace na pořízení výškové
techniky. Předpokládaná pořizovací cena speciální techniky je 23 500 000,- Kč s dobou realizace
projektu Vzhledem k naléhavosti obměnit výškovou techniku a situaci, kterou HZS kraje nezavinil, bylo
přistoupeno k tomu, že žádost HZS kraje o individuální dotaci byla podána a k projednání v radě kraje
je předkládána žádost bez povinné přílohy. Ta bude dodána neprodleně po schválení investičního
záměru Ministerstvem vnitra, nejpozději do dvou měsíců od schválení státního rozpočtu na rok 2022.
Žádost o posunutí splnění povinnosti žadatele – předložení povinné přílohy obdržel kraj od HZS kraje
z důvodu, že vydání registračního listu akce je vázáno na schválení investičních finančních prostředků
v kapitole MV v rozpočtu na rok 2022. Návazně bude zpracován materiál ve věci změny příslušného
usnesení rady kraje, respektive nový návrh textu smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace
na výškovou techniku, s vložením nového odstavce 9 v článku IX: „Příjemce doloží poskytovateli
dotace registrační list akce MV – GŘ HZS ČR, včetně schváleného investičního záměru ze státního
rozpočtu na pořízení předmětu akce v minimální výši 67 % celkových nákladů, a to nejpozději do dvou
měsíců od nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu na rok 2022. Pokud příjemce tuto podmínku
nesplní, je povinen individuální investiční dotaci neprodleně vrátit zpět poskytovateli“.
Ing. Kalina: jsem pro vyplacení dotace, technika je dlouhodobě zastaralá.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost o poskytnutí individuální investiční dotace organizační složce státu: Česká republika –
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, se sídlem Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České
Budějovice na pořízení výškové techniky - plošiny se záchrannou výškou nejméně 30 m na vybranou
požární stanici na území Jihočeského kraje;
II. doporučuje
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zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy s příjemcem Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, IČO 70882835,
ve výši 7 000 000,- Kč.
Hlasování:
11/0/1
Usnesení bylo přijato.
13/ Žádost o poskytnutí individuální dotace Klubu českých turistů Tábor
Ing. Hajdušek: dne 1. 2. 2021 byla krajskému úřadu doručena žádost o poskytnutí individuální dotace
Klubu českých turistů Tábor ve výši 650 000,- Kč. Zastupitelstvem kraje byla tato žádost projednána
dne 18. 3. 2021 a byla schválena dotace ve výši 400 000,- Kč.
Z poskytnuté částky však nebylo možné pokrýt všechny nezbytné údržby značení, a proto byla dne
1. 10. 2021 krajskému úřadu doručena žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových
prostředků Jihočeského kraje ve výši 100 000,- Kč. Individuální dotace by měla být použita na údržbu
značení pěších značených tras, údržbu směrovníků se směrovkami a stojanů nástěnných map v
okresech České Budějovice a Český Krumlov.
Klub českých turistů Tábor žádá o poskytnutí individuální dotace podruhé v tomto roce na stejný účel,
částky se sčítají (celkem tedy pro tento rok žádají 400 tis. + 100 tis.), bude dále žádost předložena k
projednání v zastupitelstvu kraje na jednání dne 16. 12. 2021.
Porada vedení dne 18. 10. 2021 v rámci svého jednání navrhla požadované výši dotace vyhovět v
plné výši, a to konkrétně částkou 100 000,- Kč.
Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace výše uvedenému
subjektu.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
souhlasí
1. s poskytnutím individuální dotace z rozpočtu KHEJ Klubu českých turistů Tábor, Fügnerova 822,
390 02 Tábor, IČO 00476854, ve výši 100 000,- Kč a uzavřením veřejnoprávní smlouvy s tímto
subjektem;
2. se vzorem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 1 materiálu.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
14/ Žádost o poskytnutí individuálních dotací Nadaci Jihočeské cyklostezky
Ing. Hajdušek: dne 21. 9. 2021 byly krajskému úřadu doručeny 2 žádosti o poskytnutí individuálních
dotací od Nadace Jihočeské cyklostezky. Účelem těchto žádostí bylo:
1. Rozvoj cyklistiky a cykloturistiky v Jihočeském kraji v roce 2021 – částečné náklady na provoz
(mzdové náklady, nájemné včetně služeb) – celková požadovaná výše dotace byla 754 000,- Kč.
2. Rozvoj cyklistiky a cykloturistiky v Jihočeském kraji v roce 2021 (náklady na činnost Nadace) –
celková požadovaná výše dotace byla 885 460,- Kč. Celková požadovaná částka obou doručených
žádostí byla 1 639 460,- Kč.
V rámci osobního jednání s představiteli Nadace Jihočeské cyklostezky byla dohodnuta redukce
požadovaných částek u jednotlivých žádostí. Dne 3. 11. 2021 byly krajskému úřadu doručeny 2
přepracované žádosti, ve kterých došlo ke snížení požadovaných částek dotací, a to celkem o 279
000,- Kč.
1.Nadace Jihočeské cyklostezky: požadovaná výše dotace 754 000,- Kč, zredukováno na
716 000,- Kč.
2.Nadace Jihočeské cyklostezky: požadovaná výše dotace: 885 460,- Kč, zredukováno na
644 460,- Kč.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
souhlasí
1. s poskytnutím individuálních dotací z rozpočtu KHEJ a uzavření veřejnoprávních smluv s
následujícím subjektem:
a) Nadace Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, IČO 26080320, ve
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výši 716 000,- Kč, v režimu de minimis,
b) Nadace Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, IČO 26080320, ve
výši 644 460,- Kč, v režimu nezakládajícím veřejnou podporu;
2. se vzorem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 1 materiálu.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.

15/ Různé
Termíny FV v roce 2022 budou ještě upřesněny dle termínu ZJK.

Konec jednání FV v 11:00 hod.
Předseda výboru poděkoval přítomným za účast.
Místo a čas jednání budou oznámeny.
Materiály s pozvánkou v elektronické formě budou všem v čas rozeslány.

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