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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 9.5.2022 

 
 

Z Á P I S      č. 13 
 
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo dne  
9.5.2022 od 11:00 h videokonferenčně. 
         
 
Přítomni: 
Členové výboru: Mgr. Ing. Martin Doležal, Ing. Petr Kalina, Josef Soumar, Ing. Tomáš Posekaný, 
Ing. František Dědič, Ing. Jiří Šimánek, Ing. Jaromír Novák, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Petra Blížilová, 
Mgr. Pavel Talíř, Ing. Ivo Ježek, Ing. Petr Hanzlík /příchod po odhlasování programu FV/ 
Přizváni: Ing. Ladislav Staněk, Ing. Stanislav Bůžek, Ing. Ivan Sýkora, Ing. Milan Rybák, Ing. Tomáš 
Hajdušek 
Omluven: Ing. Petr Holický 
 
 
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/ Informace o rozpočtových opatřeních za květen 2022 /OEKO/ 
2/ Informace o daňových příjmech za leden-duben 2022 /OEKO/ 
3/ Zrušení usnesení a záměr darování sýpky Měšice /OHMS/ 

4/ Dotační program Dostupná zdravotní péče v JčK /OZDR/ 

5/ Zvýšení základního kapitálu nemocnic /OZDR/ 
6/ Různé      
 
 
1/ / Informace o rozpočtových opatřeních za květen 2022 
Ing. Hajdušek: informativní materiál, jde o soubor rozpočtových opatření rozpočtových opatření 
předložených v RK dne 4. 5. 2022. Celkem 20 rozpočtových opatření, z toho 2 rozpočtové opatření 
v kompetenci ZK a 18 rozpočtových opatření v kompetenci RK. Zvýšení povoleného schodku 
o 24,0 mil. Kč (urychlení realizace akce „Jihočeské letiště ČB – likvidace odpadních vod“), upravený 
schodek 2 013,3 mil. Kč, bez dopadu do rozpočtové rezervy, upravený stav rozpočtové rezervy 
18,3 mil. Kč a bez dopadu do krizové rezervy, upravený stav krizové rezervy 15,0 mil. Kč. Dále 
projednává ZK 19. 5. 2022. 
 
Ing. Novák: 113 – pozemky, které spravovalo OHMS, jaký je vývoj? – Ing. Hajdušek: jsou to akce 
spojené s výstavbou silnic a jsou uvedeny v RO, Mgr. Novák: konkrétně hráz Žár - Ing. Sýkora: stále 
se na tom pracuje. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
předložení rozpočtových opatření č. 114/R–131/R na jednání rady kraje dne 4. 5. 2022; 
II. souhlasí  
s předložením rozpočtových opatření č. 112/Z–113/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 19. 5. 2022; 
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III. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 112/Z–113/Z. 
 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
2/ Informace o daňových příjmech za leden-duben 2022 
Ing. Hajdušek: informativní materiál, plnění na 30,5 % platného ročního rozpočtu příjmů ze sdílených 
daní (loni 27,6 %). 
 

 

 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-duben 2022 
na 30,5 % ročního rozpočtu daňových příjmů. 
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Hlasování: 
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
3/ Zrušení usnesení a záměr darování sýpky Měšice  
Ing. Sýkora: jedná se o zbytný majetek v katastrálním území Měšice u Tábora. Nevyužití majetku 
deklaruje ředitelka školy opakovaně od roku 2009, několikrát žádala o odprodej objektu, ten se však 
nezrealizoval. Pro objekt nebylo nalezeno využití. V roce 2014 byl objekt prohlášen Ministerstvem 
kultury za kulturní památku, což do jisté míry podmiňuje další dispozice s majetkem.  
Na základě jednání mezi OŠMT a městem Tábor je nyní připraven záměr darování majetku městu 
Tábor s podmínkami, které jsou citovány v přiloženém návrhu darovací smlouvy návrhu. Návrh 
darovací smlouvy zatím nebyl městem Tábor odsouhlasen.  
 
Ing. Novák: nebudu hlasovat k tomto bodu, chápu, že není využití, ale nechce se mi ho zbavovat. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit záměr darování sýpky Měšice s usnesením ve znění: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
záměr darování nemovitostí v k. ú. Měšice u Tábora, a to pozemku parcely KN č. 384/1, o výměře 561 
m2, jejíž součástí je zemědělská stavba bez čp., a pozemku parcely KN č. 367/4 o výměře 446 m2, 
městu Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor, IČO 00253014;   
II. ukládá 
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu: 
1. zveřejnit záměr darování na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,  
2. po splnění části II. 1. usnesení připravit návrh na darování nemovitostí k projednání v orgánech 
kraje. 
 
Hlasování:  
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
4/ / Dotační program Dostupná zdravotní péče v JčK 
Ing. Rybák: do programu byla dne 5.4.2022 doručena 1 žádost v celkové výši požadovaných 
prostředků 1 500 000 Kč. Žadatel hodlá poskytovat zdravotní služby v oboru zubní lékař v místě 
poskytování zdravotních služeb Soběslav. 
 

 
Příjemce dotace 

Obor 
zdravotní 

péče 

Místo 
s omezenou 
dostupností 

 
Navrhovaná výše dotace 

MUDr. Veronika 
Kloučková                   nar. 

22.10.1970 
Pod Rapidem 450  
100 00 Praha 10 

 
zubní lékař 

 
Soběslav 

motivační bonus 600 000 Kč; 
příspěvek na úhradu nákladů spojených 
s bydlením ve výši 900 000 Kč; závazek 5 
let 

 
Žadatel s výjimkou splňuje kritéria oprávněného žadatele stanovená dotačním programem, když o 
udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb požádal již bezprostředně po zveřejnění výzvy, 
což se neshoduje s pravidly dotačního programu. Jedná se o žadatele, který do současné doby neměl 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb na území Jihočeského kraje a tyto služby tedy v kraji 
nezajišťoval.  
Ve snaze zahájit poskytování zdravotních služeb v co nejkratším termínu činil žadatel kroky, které 
poskytování služeb umožní. Z tohoto důvodu bylo vydáno oprávnění dříve, než byla podána žádost o 
dotaci a tím došlo k rozporu s pravidly dotačního programu. Hodnotící komise však neshledala v tomto 
postupu zásadní porušení programu, když stěžejní je v tomto případě zájem a potřeba zajištění 
zdravotních služeb v místě, kde jsou tyto služby v oboru zubní lékař výrazně omezeny. 
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Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádosti v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji dle přílohy návrhu č. 4; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje 
Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji v celkové výši 1 500 000 Kč dle přílohy návrhu č. 4. 

 
J. Soumar: jaké jsou historické zkušenosti s tímto tématem a bodem? – Ing. Rybák: vytváříme tržní 
prostředí s tímto tématem. – J. Soumar: proč si nežádá město? – Ing. Rybák: existuje konkurenční 
prostředí, budeme se muset jako kraj zachovávat konkurenceschopně, může se stát, že dojde 
k nějakému převýšení v nějakém kraji, ale nemyslíme si, že by lékař odešel, připouštím, že se to stát 
ale může. Historicky s tím nemáme až takové zkušenosti. Doba a podmínky bohužel nutí 
k přizpůsobení DP situacím a nepodcenit tuto záležitost. DP by mohli zvýšit motivovanost lékařů. 
Nechávat záležitost na městech také není úplně dobrý postup. Účast kraje je klíčová. 
 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
5/ Zvýšení základního kapitálu nemocnic 
Ing. Rybák: nemocnice provedly v souladu s Metodikou výpočtu dovolené míry veřejné podpory ex-
ante nemocnic Jihočeského kraje výpočet výše dovolené investiční veřejné podpory a požádaly 
Jihočeský kraj, jakožto jediného akcionáře, o zvýšení základního kapitálu. Nově upisované akcie znějí 
na jméno, jsou v listinné podobě, nejsou imobilizované, jsou veřejně neobchodovatelné a omezeně 
převoditelné. Po projednání návrhu v zastupitelstvu kraje bude materiál předložen radě kraje 
vykonávající působnost valné hromady obchodních společností. Úpis akcií bude proveden na základě 
uzavřené smlouvy po schválení zvýšení základního kapitálu v těchto orgánech. Návrhy na zvýšení 
základního kapitálu projednala na svém jednání dne 7. 4. 2022 Rada Jihočeského kraje a svým 
usnesením č. 346-351/2022/RK-39 doporučila zastupitelstvu kraje schválit zvýšení základního kapitálu 
u výše uvedených společností.   
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
souhlasí 
se zvýšením základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., 
IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., 
IČO 28113195, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165, 
Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203 v celkové výši 195 600 000 Kč. 
 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
6/ Různé 
 
Mgr. Ing. Doležal: dne 6/6 budu mít dovolenou, prosím o vedení FV místopředsedu PaedDr. Váňu. 
 
Konec jednání FV v 11:35 hod. 
 
Předseda výboru poděkoval přítomným za účast. Další jednání FV se uskuteční 6.6.2022 od 11:00 h. 
Materiály s pozvánkou v elektronické formě budou všem v čas rozeslány. 
 
 
 
Zapsala: Markéta Zlata Remtová, tajemnice 
Ověřil: Mgr. Ing. Martin Doležal, předseda 


