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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 14. 2. 2022 

 
 

Z Á P I S      č. 10 
 
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo dne  
14. 2. 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. 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. Tomáš Hajdušek 
 
Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Ing. Doležal.  
Konstatoval, že přítomno je 11 členů a Výbor je usnášeníschopný. Od 11:15 h přítomno 12 členů. 
Program jednání byl odsouhlasen. 
 
 
Program jednání: 
1/ Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2021 /OEKO/ 
2/ Informace o daňových příjmech za rok 2021 /OEKO/ 
3/ Harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2021 /OEKO/ 
4/ Informace o rozpočtových opatření za leden-únor 2022 /OEKO/ 
5/ Informace o daňových příjmech za leden 2022 /OEKO/ 
6/ Harmonogram jednání Finančního výboru ZJK na období do 30. 6. 2022 /OEKO/ 
7/ Koupě pozemku v k.ú. Trhové Sviny od ČR – ÚZSVM /OHMS/ 
8/ Koupě pozemku v EVL Vrbenské rybníky /OHMS/ 
9/ Informace o materiálech připravených k projednání v zastupitelstvu kraje dne 14.02.2022 /OHMS/ 
10/ Různé 
 
 
1/ Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2021 
Ing. Hajdušek: informativní materiál: 
I. blok rozpočtových změn – soubor rozpočtových opatření (RO): 
- schválených v RK dne 16. 12. 2021 (RZ 31/21, RO č. 398/R-408/R) 
- celkem 11 rozpočtových opatření, všechna v kompetenci RK 
- bez dopadu do povoleného schodku, upravený schodek 188,1 mil. Kč 
- bez dopadu do rozpočtové rezervy, upravený stav rezervy 24,6 mil. Kč 
II. blok rozpočtových změn – soubor provedených rozpočtových opatření: 
- plnění usnesení zastupitelstva kraje č. 454/2021/ZK-13 a usnesení rady kraje č. 1480/2021/RK-31 ze 
dne 16. 12. 2021 
- obsahem jsou nezbytně nutná rozpočtová opatření, provedená v rámci závěrečné změny rozpočtu 
2021 jako RZ 32/21 (RO č. 409/Z-433/R), jde zejména o úpravu dotačních vztahů k jiným rozpočtům a 
úprava parametrů u projektů EU 
- k odsouhlasení pověřen hejtman kraje a jeden z jeho náměstků – splněno 19. 1. 2022 
- předloženo jako informace do RK dne 10. 2. 2022  
- celkem 25 rozpočtových opatření, 2 RO v kompetenci ZK a 23 RO v kompetenci RK 
- bez dopadu do povoleného schodku, upravený schodek 188,1 mil. Kč 
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- zvýšení rozpočtové rezervy o 4,0 mil. Kč, upravený stav rezervy 29,6 mil. Kč 
- projednává jako informaci ZK 24. 2. 2022 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
1. schválení rozpočtových opatření č. 398/R – 408/R na jednání rady kraje dne 16. 12. 2021 dle Přílohy 

č. 1;z 
2. informaci o zařazení nezbytně nutných rozpočtových opatření č. 409/Z – 410/Z a 411/R – 433/R 

v závěru roku 2021 dle Přílohy č. 2. 
 
Hlasování:  
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
2/ Informace o daňových příjmech za rok 2021 
Ing. Hajdušek: jedná se o informativní materiál, plnění na 100,4 % upraveného ročního rozpočtu 
příjmů ze sdílených daní (loni 107,6 %), projednává pouze FV. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za rok 2021 na 100,4 % ročního 
upraveného rozpočtu daňových příjmů. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Příchod Ing. F. Dědiče v 11:15 hod, přítomno 12 členů FV. 
 
 
3/ Harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2021 
Ing. Hajdušek: informativní materiál organizačního charakteru ve vazbě na schválené harmonogramy 
jednání RK a ZK v I. pololetí 2022, cíl: projednání a schválení závěrečného účtu na zasedání ZK dne 
23. 6. 2022, předloženo ke schválení na RK 10. 2. 2022. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2021 podle přílohy materiálu 
FV_20220214_03. 
 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
4/ Informace o rozpočtových opatření za leden-únor 2022 
Ing. Hajdušek: jde o soubor rozpočtových opatření schválených v RK dne 20. 1. 2022 (RZ 1/22) a dále 
rozpočtových opatření předložených k projednání v RK dne 10. 2. 2022 (RZ 2/22). Celkem 56 
rozpočtových opatření, z toho 1 rozpočtové opatření v kompetenci hejtmana kraje (uvolnění 1,5 mil. 
Kč z krizové rezervy), 10 rozpočtových opatření v kompetenci ZK a 45 rozpočtových opatření v 
kompetenci RK. Reakce na předběžný výsledek rozpočtového hospodaření JčK za rok 2021 – 
skutečně dosažený přebytek 692,0 mil. Kč znamená významný rozdíl oproti maximálnímu povolenému 
schodku podle upraveného rozpočtu na rok 2020 (188,1 mil. Kč) ve výši cca 880,1 mil. Kč, rámcově 
z níže uvedených důvodů: 
- překročení celkových příjmů o cca 46,2 mil. Kč, 
- nedočerpáním celkových výdajů o cca 833,9 mil. Kč. 
Návrh tak reaguje zejména na požadavky odpovědných míst na uplatnění principu meziroční 
převoditelnosti výdajů mezi roky 2021 a 2022. Materiál je momentálně sestavován, podle 
shromážděných požadavků lze však odhadnout, že pouze vlivem meziroční převoditelnosti výdajů 
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dojde k navýšení schodku oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 (1 386,2 mil. Kč) o dalších 589,1 
mil. Kč na celkových 1 975,3 mil. Kč. 
Aktuálně se avizovaný objem 589,1 mil. Kč skládá z: 
- meziroční převoditelnosti běžných výdajů   156,1 mil. Kč 
- meziroční převoditelnosti kapitálových výdajů   429,2 mil. Kč 
- části finančního vypořádání 2021       3,8 mil. Kč 
- ke krytí zvýšeného schodku je navrženo výhradně zapojení prostředků kraje z minulých let (k 31. 12. 
2021 disponoval kraj zůstatkem na běžných účtech, v pokladně a na termínovaném vkladu v úhrnné 
výši 3 727,9 mil. Kč), 
- bez dopadu do rozpočtové rezervy, stav rezervy 25,0 mil. Kč 
- bude předloženo na RK 10. 2. 2022, následně projednává ZK 24. 2. 2022 jako RZ 3/22. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
1. schválení rozpočtového opatření č. 1/H hejtmanem kraje, 
2. schválení rozpočtových opatření č. 1/R – 13/R na jednání rady kraje dne 20. 1. 2022, 
3. předložení rozpočtových opatření č. 23/R – 54/R na jednání rady kraje dne 10. 2. 2022; 
II. souhlasí  
s předložením rozpočtových opatření č. 14/Z – 22/Z a 55/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 
24. 2. 2022; 
III. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 14/Z – 22/Z a 55/Z. 
 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
5/ Informace o daňových příjmech za leden 2022 
Ing. Hajdušek: jde o informativní materiál, plnění na 7,7 % upraveného ročního rozpočtu příjmů ze 
sdílených daní (loni 8,0 %). 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden 2022 na 7,7 % ročního 
rozpočtu daňových příjmů. 
 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
6/ Harmonogram jednání Finančního výboru ZJK na období do 30. 6. 2022 
Ing. Staněk: termíny jednání jsou navrhovány ve vazbě na harmonogram zasedání zastupitelstva kraje 
na 1. pololetí roku 2022, který byl vzat na vědomí usnesením č. 479/2021/ZK-13 na 13. jednání 
zastupitelstva dne 16. 12. 2021. Návrh vychází ze zavedené praxe – jednání FV budou svolávána 
vždy týden před jednáním ZK, pravidelně v pondělí. Navržené termíny jednání FV jsou: 21. 3., 11. 4., 
9. 5. a 16. 6. 2022. Součástí materiálu je návrh rámcového programu jednotlivých jednání FV se 
zaměřením na agendu ekonomického odboru s možností jeho operativního doplnění podle potřeby 
projednávání dalších aktuálních bodů. 
 
Ing. Holický: navrhuji jiný čas jednání FV-Ing. Hajdušek: diskuse na toto téma proběhne na 11. jednání 
FV na Lipně. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
Schvaluje 
1. harmonogram jednání finančního výboru na období do 30. 6. 2022: 21. 3., 11. 4., 9. 5. a 16. 6. 
2022. 
2. rámcový program jednání dle přílohy materiálu FV_20220214_06. 
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Hlasování:  
11/0/1 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
7/ Koupě pozemku v k.ú. Trhové Sviny od ČR – ÚZSVM 
Ing. Fidler: na základě nabídky učiněné ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Územním pracovištěm České Budějovice (dále jen ÚZSVM), která spočívala v možnosti odkoupení 
pozemku parcely KN č. 344/5 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k. ú. Trhové Sviny, požádal odbor 
hospodářské a majetkové správy (dále jen OHMS) příspěvkovou organizaci Jihočeského kraje – 
Gymnázium Trhové Sviny (dále jen Gymnázium) o stanovisko k této nabídce. 
Vzhledem k tomu, že předmětný pozemek navazuje přímo na pozemek parcelu KN č. 314/4 ve 
vlastnictví Jihočeského kraje s právem hospodaření pro Gymnázium a společně tvoří jednotný funkční 
celek – plochu sportovního stadionu, ředitel Gymnázia souhlasí s odkoupením pozemku parcely KN č. 
344/5 za cenu sjednanou, stanovenou dle vnitřních cenových předpisů ÚZSVM interním znalcem ve 
výši 14 000 Kč. 
OHMS dne 6. 12. 2021 písemně sdělil ÚZSVM, že Jihočeský kraj má zájem o koupi za stanovenou 
cenu a zároveň ÚZSVM požádal o zaslání návrhu kupní smlouvy, která je radě kraje předložena k 
projednání jako příloha č. 2 návrhu č. 119/RK/22. 
OHMS a OŠMT doporučuje uskutečnění navrženého vypořádání, protože převedením pozemku z 
vlastnictví ÚZSVM do vlastnictví Jihočeského kraje dojde k uvedení uživatelských vztahů do souladu 
se vztahy vlastnickými.   
Zřizovatelský odbor – OŠMT současně předkládá radě kraje návrh na schválení odvodu ve výši 14 
000 Kč z fondu investic školy do rozpočtu kraje pro zabezpečení zdrojů k profinancování pořizovací 
ceny (návrh č. 125/RK/22) a následně prostřednictvím OEKO předloží ke schválení rozpočtové 
opatření k převodu nařízeného odvodu. Příjmy budou rozpočtovány do rozpočtu ORJ 8 – OŠMT a 
výdaje do rozpočtu ORJ 4 -OHMS.   
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku v k. ú. Trhové Sviny od ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových s usnesením ve znění: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. koupi pozemku parcely KN č. 344/5 v k. ú. Trhové Sviny za cenu sjednanou ve výši 14 000 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. 2 návrhu č. 17/ZK/22, 
2. předání pozemků dle části I. 1.  usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Gymnáziu, Trhové 
Sviny, Školní 995, IČO 62534408, zřizovanému krajem, ke dni podání návrhu na vklad práva z kupní 
smlouvy do 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 vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné 
zřizovací listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení. 
 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
8/ Koupě pozemku v EVL Vrbenské rybníky 
Ing. Fidler: pozemek se nachází v chráněném území evropsky významné lokality a je klíčovým 
pozemkem v rámci připravovaného projektu „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a 
vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL Vrbenské rybníky“. Materiál je předkládán v součinnosti 
s Odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen OZZL). OZZL předjednal podmínky 
výkupu pozemku parcely KN č. 385/12 ostatní plocha o výměře 5 086 m2 v k. ú. České Vrbné a zajistil 
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písemný souhlas 3 podílových spoluvlastníků dotčeného pozemku s kupní cenou stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 859 534 Kč, tj 169 Kč/m2.  
OZZL požádal odbor hospodářské a majetkové správy (dále jen OHMS) o zajištění výkupu pozemku, 
který se nachází v chráněném území evropsky významné lokality (dále jen EVL) Vrbenské rybníky. 
Jedná se o pozemek parcelu KN č. 385/12 ostatní plocha o výměře 5 086 m2, v k. ú. České Vrbné ve 
vlastnictví fyzických osob. Předmětný pozemek je klíčovým pozemkem v rámci připravovaného 
projektu „Regenerace stanovišť pro předměty ochrany a vybudování návštěvnické infrastruktury v EVL 
Vrbenské rybníky v lokalitě Vávrovské rybníky“, který Jihočeský kraj již zadal ke zpracování. 
OZZL předjednal podmínky výkupu pozemku parcely KN č. 385/12 ostatní plocha o výměře 5 086 m2 

v k. ú. České Vrbné a zajistil písemný souhlas 3 podílových spoluvlastníků dotčeného pozemku 
s kupní cenou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 859 534 Kč, tj 169 Kč/m2.  
Znalecký posudek na stanovení kupní ceny byl vypracován Ing. Robertem Bártů dne 28. 10. 2021.  
Výkup výše uvedených pozemků je v souladu s projednaným strategickým postupem výkupu pozemků 
v chráněných územích. Rada kraje svým usnesením č. 643/2013/RK-16 vzala na vědomí „Informaci o 
stavu výkupu a bezúplatném převodu pozemků v chráněných územích Jihočeského kraje a dalším 
strategickém postupu při řešení majetkoprávních vztahů v těchto územích“.  
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku v EVL Vrbenské rybníky s usnesením ve znění: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. koupi pozemku parcely KN č. 385/12 vedeného na LV č. 353 v k. ú. České Vrbné za cenu 
sjednanou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 859 534 Kč, a to od 3 konkrétních podílových 
spoluvlastníků:  
****, do vlastnictví Jihočeského kraje dle návrhu vzorové kupní smlouvy o převodu pozemku v příloze 
č. 4 návrhu č. 16/ZK/22, 
2. předání pozemku 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; 
II. ukládá 
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu: 
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 OZZL má potřebné zdroje v rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2022 na ORJ 07 a 
rozpočtovým opatřením zajistí převod finančních prostředků na úhradu kupní ceny za pozemek v části 
I. 1. usnesení a souvisejících nákladů na ORJ 04, OHMS. 
 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
9/ Informace o materiálech připravených k projednání v zastupitelstvu kraje dne 14.02.2022 
Ing. Fidler: na ZK budou předkládány materiály Koupě pozemku v k.ú. Trhové Sviny od ČR – ÚZSVM 
a Koupě pozemku v EVL Vrbenské rybníky. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
informaci o přehledu majetkových dispozic připravených k projednání na zasedání zastupitelstva kraje 
dne 24.02.2022. 
 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
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10/ Různé 

• volba místopředsedy FV: 
Ing. Kalina – jsem rád, že funkce místopředsedy vzniká, mohl by být ze stran opozice, mohl bych jím 
být já.  
Ing. Holický – podporuji návrh pana Ing. Kaliny a doporučuji ho jako místopředsedu FV. 
Ing. Dědič – navrhuji PaedDr. Váňu.  
PaedDr. Váňa - Jak se bude hlasovat? Doporučuji tajnou volbu. 
Ing. Doležal: volba bude veřejná. 
 
Hlasování proběhlo 2x, kdy byla možnost v každé volbě volit oba kandidáty. 
 
Hlasování o návrhu místopředsedy FV Ing. Kaliny: 

1. kolo hlasování 6/0/0   
2. kolo hlasování 6/0/0 

Hlasování o návrhu místopředsedy FV PaedDr. Váni: 
1.  kolo hlasování 6/0/0   
2.  kolo hlasování 8/0/0 

 
Členové FV doporučili ZK ke schválení jako místopředsedu FV pana PaedDr. Jana Váňu. 
 

• Ing. Kalina – most v Čížové – Ing. Hajdušek – jedná se o lávku, s městem Písek se na půlku 
hradí náklady.  

p. Soumar – zastupitelé v Písku odsouhlasili návrh, každá obec seče jednu část řeky, smlouva je 
schválena, všechny obce s tím souhlasily. 
 
 

• Březnové jednání FV se uskuteční na Lipně nad Vltavou v hotelu Element, informace zaslána 
emailem členům FV dne 24. 1. 22. Pozvánka vč. materiálů bude včas zaslána. 

 
 
Konec jednání FV v 12:00 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


