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

České Budějovice 22.3.2022

ZÁPIS

č. 11

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo dne
22.3.2022 od 9:00 h na Lipně nad Vltavou v hotelu Element.
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, Mgr. Pavel Talíř
Přizváni: Ing. Ladislav Staněk, Ing. Stanislav Bůžek, Ing. Tomáš Hajdušek, Mgr. Petr Studenovský
Omluveni: Ing. Petra Blížilová
Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Ing. Doležal.
Konstatoval, že přítomno je 12 členů a Výbor je usnášeníschopný.
Program jednání i zápis z 10. jednání FV byl odsouhlasen.
Na začátku jednání FV vystoupil starosta Lipna nad Vltavou pan Zdeněk Zídek se svojí prezentací
Obec Lipno a její rozvojové aktivity s dopadem na JčK.
Pan předseda Ing. Doležal sdělil přítomným, že na posledním jednání ZK byl zvolen místopředsedou
FV pan PaedDr. Váňa.
Program jednání:
1/ Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2021 /OEKO/
2/ Informace o rozpočtových opatřeních za březen 2022 /OEKO/
3/ Informace o daňových příjmech za leden-únor 2022 /OEKO/
4/ Souhlas s odstraněním staveb letní táborové základny Kobyla v k.ú. Borečnice /OHMS/
5/ Odstranění stavby technického vybavení v areálu letiště /OHMS/
6/ Záměr darování nemovitostí v k.ú. České Budějovice 4 do vlastnictví statutárního města České
Budějovice /OHMS/
7/ Poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku ČČK České Budějovice a Vodní záchranné
službě ČČK Český Krumlov /KHEJ/
8/ Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2022 /OZDR/
9/ Různé
1/ Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2021
Ing. Hajdušek: jde o úkol pololetně předkládat na program jednání zastupitelstva problematiku plnění
rozpočtu podle usnesení č. 134/2016/ZK-22;
příjmy, výdaje a saldo za rok 2021 po konsolidaci:
- celkové příjmy 21 845,25 mil. Kč / plnění rozpočtu 100,21 %,
- celkové výdaje 21 153,27 mil. Kč / plnění rozpočtu 96,21 %,
- saldo (přebytek) +691,98 mil. Kč,
- projednala RK dne 17. 3. 2022 a dále bude projednávat ZK dne 31. 3. 2022.
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Na výrazně zlepšeném saldu hospodaření (rozdíl 1,89 mld. Kč oproti původnímu schválenému
rozpočtu) se podílely především dvě položky – vyšší příjem ze sdílených daní o 1,1 mld. Kč a nižší
kapitálové výdaje o 505 mil. Kč.
Hospodářský výsledek roku 2021 se po zohlednění převoditelnosti do roku 2022 předpokládá ve výši
311 mil. Kč.
Stav FRR se k 31. 12. 2021 předpokládá ve výši 2,6 mld. Kč.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2021 dle důvodové zprávy a příloh materiálu
FV_20220322_01.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
2/ Informace o rozpočtových opatřeních za březen 2022
Ing. Hajdušek: informativní materiál k odsouhlasení a s doporučením ZK schválit (projednává ZK
31. 3. 2022 jako RZ 6/22).
Jde o soubor rozpočtových opatření schválených v RK dne 3. 3. 2022 a dále rozpočtových opatření
předložených k projednání v RK dne 17. 3. 2022.
Celkem 38 rozpočtových opatření, z toho 1 rozpočtové opatření v kompetenci hejtmana kraje
(uvolnění 2,5 mil. Kč z krizové rezervy na Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině), 1 rozpočtové
opatření v kompetenci ZK a 36 rozpočtových opatření v kompetenci RK.
Zvýšení povoleného schodku o 6,9 mil. Kč (6,0 mil. Kč zapojení části zůstatku FRSO na financování
akce "Realizace bazénového komplexu" v Domově PETRA Mačkov a 0,9 mil. Kč finanční vypořádání
dotací za rok 2021), upravený schodek 1 982,2 mil. Kč bez dopadu do rozpočtové rezervy, stav
rozpočtové rezervy 25,0 mil. Kč, snížení krizové rezervy o 2,5 mil. Kč, upravený stav krizové rezervy
21,0 mil. Kč. Nad rámec rozeslaného podkladu podána informace o 1 provedeném rozpočtovém
opatření z krizové rezervy v částce 6 mil. Kč na nákup materiálu pro pomoc uprchlíkům.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. schválení rozpočtového opatření č. 2/H hejtmanem kraje,
2. schválení rozpočtových opatření č. 57/R – 78/R na jednání rady kraje dne 3. 3. 2022,
3. předložení rozpočtových opatření č. 79/R – 92/R na jednání rady kraje dne 17. 3. 2022;
II. souhlasí
s předložením rozpočtového opatření č. 56/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 31. 3. 2022;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření č. 56/Z.
Hlasování:
12//0/0
Usnesení bylo přijato.
3/ Informace o daňových příjmech za leden-únor 2022
Ing. Hajdušek: informativní materiál, který projednává pouze FV, plnění na 15,6 % platného ročního
rozpočtu příjmů ze sdílených daní (loni 15,4 %).
Porovnání se stejným obdobím roku 2021 je uvedeno v této tabulce. Za první tři měsíce roku 2022
jsou příjmy ze sdílených daní prozatím vyšší o 81 mil. Kč než za stejné období roku 2022:
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Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-únor 2022 na 15,6 %
ročního rozpočtu daňových příjmů.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
4/ Souhlas s odstraněním staveb letní táborové základny Kobyla v k.ú. Borečnice
Ing. Doležal: jedná se o 10 přízemních dřevěných montovaných chatek na pozemku stavební parcele
č. 141 a jedné větší chatky na pozemku stavební parcele č. 140 v k. ú. Borečnice vedené v katastru
nemovitostí jako stavby pro rodinnou rekreaci. Chatky jsou osazené na betonové desce bez napojení
na vodu a kanalizaci, pouze s napojením na elektřinu vnitroareálovými rozvody. Dále je potřeba
odstranit staré drátěné oplocení, drobnou dřevostavbu u vjezdové brány a stávající tělesa venkovního
osvětlení. Všechny stavby určené k demolici mají k 31. 12. 2021 zůstatkovou hodnotu 47 607,24 Kč.
Celý projekt bude financován z Fondu rozvoje školství v roce 2022.
Po doložení potřebných dokladů zajistí OHMS změnu zřizovací listiny příslušným dodatkem.
Na základě zřizovací listiny není příspěvková organizace oprávněna zcizit nemovitý majetek (či jeho
součást) 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.
Ing. Posekaný: počítá se s nějakou náhradou? – Ing. Doležal: ano, počítá. Ing. Novák: ano, počítá se
se stavbou. Je tam špatný zdroj vody, ale je to krásné místo a zasluhuje si to využívat.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Souhlas s odstraněním staveb letní táborové základny Kobyla
v k. ú. Borečnice s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
odstranění staveb – 10 chatek, které jsou součástí pozemku stavební parcely č. 141 a chatka, která je
součástí pozemku stavební parcely č. 140 v k. ú. Borečnice a další drobné stavby v areálu letní
táborové základny Kobyla ve Vráži u Písku a jejich vyřazení z účetní evidence příspěvkové organizace
Domu dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394, IČO 60869941;
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.
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5/ Odstranění stavby technického vybavení v areálu letiště
Ing. Doležal: firma SINOP REAL a.s. je vlastníkem pozemků parcely KN č. 1469/340 a č. 1469/264
v k. ú. Planá u Českých Budějovic v těsném sousedství pozemku ve vlastnictví Jihočeského kraje
parcely KN č. 1469/266 v k. ú. Planá u Českých Budějovic se stavbou technického vybavení –
objektem bývalé trafostanice. Nyní se SINOP REAL a.s. obrátila na Jihočeský kraj se žádostí o
souhlas se záměrem rekonstruovat stoku A4 od šachty Š63 po šachtu Š55. Jedná se o část
vnitroareálové kanalizace v areálu bývalých kasáren v území Letiště České Budějovice ve vlastnictví
Jihočeského kraje. Rekonstrukci provede SINOP REAL a.s. na své vlastní náklady tak, aby byla
provozuschopná pro odvod splaškových vod. SINOP REAL a.s. má zájem rekonstrukci provést na
základě uzavřené smlouvy o vypouštění vod mezi Jihočeským letištěm České Budějovice a.s. a
SINOP REAL a.s. jako současným vlastníkem již citovaných pozemků, kdy na ni jako na nového
vlastníka přešly práva a povinnosti.
OHMS po konzultaci s Jihočeským letištěm České Budějovice a.s. doporučuje schválení demolice
výše uvedené stavby. Po doložení potřebných dokladů zajistí OHMS změnu v evidenci katastru
nemovitostí.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odstranění stavby technického vybavení v areálu letiště s usnesením ve
znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I.
schvaluje
odstranění stavby technického vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku parcely KN č. 1469/266
v k. ú. Planá u Českých Budějovic, v areálu Letiště České Budějovice ve vlastnictví Jihočeského kraje;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci částí I. usnesení.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
6/ Záměr darování nemovitostí v k.ú. České Budějovice 4 do vlastnictví statutárního města
České Budějovice
Ing. Doležal: Statutární město České Budějovice požádalo Jihočeský kraj o darování pozemků, které
potřebuje získat pro plánovanou stavbu komunikace „Propojení ulic Rudolfovská tř. – Vrbenská“.
Jedná se o pozemky v k. ú. České Budějovice 4, které jsou svěřeny k hospodaření Střední odborné
škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky,
České Budějovice, Rudolfovská 92. Nachází se ve východní části Českých Budějovic v blízkosti
Rudolfovské tř. (jižně od ní), mimo areál školy, mezi průmyslovými areály směrem k Vráteckému
potoku. Jsou využívány jako obslužná komunikace s asfaltovým povrchem mezi areály společností
Mektec, Nicotrans a tiskáren Protisk. Rada města České Budějovice dne 14. 2. 2022 schválila
usnesením č. 166/2022 záměr přijetí daru předmětných nemovitostí z vlastnictví Jihočeského kraje.
J. Soumar: je to standartní to darovat městu? – Ing. Holický: ano, je to standardní veřejné prostranství.
Ing.
Novák:
dotaz
na
pana
radního
Holického
–
je
tam
nějaký
pokrok?
Ing. Holický: probíhají jednání, je tam celá řada lokalit, město má zájem pozemky posouvat.
Ing. Hajdušek: požadavky kraje vůči městu jsou. Zatím nedošlo ke shodě. Ze strany města žádáme
řešení celého prostoru. Vše má svůj čas i historii.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje:
I. schvaluje
záměr darování nemovitostí v k. ú. České Budějovice 4 svěřených k hospodaření Střední odborné
škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky,
České Budějovice, Rudolfovská 92, IČO 60075911, a to:

4

1. pozemků parcel KN č. 1814/5 o výměře 263 m2, č. 1816/1 o výměře 461 m2, č. 1817/1 o výměře
1094 m2, č. 1817/7 o výměře 15 m2, a na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 354419/2021 z parcely KN č. 1814/1 nově oddělené parcely č. 1814/7 o výměře 86 m2 a z parcely KN č.
1816/3 nově oddělené parcely č. 1816/3 o výměře 139 m2,
2. pozemku parcely KN č. 1815/2 o výměře 597 m2,
z majetku Jihočeského kraje do vlastnictví statutárního města České Budějovice, se sídlem nám.
Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, IČO 00244732;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
1 zveřejnit záměr darování dle části I. tohoto usnesení na úřední desce,
2. po splnění části II. 1. tohoto usnesení připravit návrh na darování k projednání v orgánech kraje.
Hlasování:
11/0/1
Usnesení bylo přijato.
7/ Poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku ČČK České Budějovice a Vodní záchranné
službě ČČK Český Krumlov
Ing. Doležal: je navrženo poskytnout individuální neinvestiční dotaci pro vybrané subjekty takto:
V kompetenci zastupitelstva kraje:

Plánované
náklady na
činnost dle
žádosti (Kč)

Požadovaná
částka (Kč)

Výše
navrhované
dotace (Kč)

%
z celkových
plánovaných
nákladů

1. Oblastní spolek ČČK České
Budějovice

315 000,-

315 000,-

315 000,-

100,0

2. Vodní záchranná služba ČČK
Český Krumlov, pobočný
spolek

265 000,-

265 000,-

265 000,-

100,0

Navrhované individuální neinvestiční dotace nenaplňují kritéria podpory „de minimis“.
K vyplacení dotací v kompetenci zastupitelstva kraje budou zpracovány konkrétní veřejnoprávní
smlouvy, do kterých budou použity údaje z tohoto návrhu. Vzorové znění smluv bylo schváleno
usnesením č. 370/2021/RK-15 ze dne 15.4.2021.úřadu. Podporovaná činnost u uvedených subjektů
bude realizována v termínech podle smlouvy, nejdříve od 1. 1. 2022, nejpozději do 24. 11. 2022.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádosti o poskytnutí individuální dotace těchto subjektů:
1. Oblastní spolek Českého červeného kříže (dále jen „ČČK“) České Budějovice, Husova tř. 1837/20,
370 01 České Budějovice 3, IČO 00425851 na podporu činnosti Humanitární jednotky ČČK a
koordinaci členů Panelu nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, předurčených k
poskytování pomoci při živelních, ekologických nebo humanitárních katastrofách na území
Jihočeského kraje,
2. Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov, pobočný spolek, U Kasáren 111, 381 01 Český
Krumlov-Vyšný, IČO 60630256 na zabezpečení provádění preventivní a záchranné činnosti
a poskytování první pomoci na vodních plochách a v jejich bezprostřední blízkosti při sportovní
a rekreační činnosti, v případech živelních katastrof a obecného ohrožení;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s příjemci:
3. Oblastní spolek ČČK České Budějovice, Husova tř. 1837/20, 370 01 České Budějovice 3, IČO
00425851, ve výši 315 000,- Kč,
4. Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov, pobočný spolek, U Kasáren 111, 381 01 Český
Krumlov-Vyšný, IČO 60630256, ve výši 265 000,- Kč.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
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8/ Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2022
Mgr. Studenovský: celková výše požadované dotace z rozpočtu kraje pro rok 2022 činí 29 150 tis. Kč.
Z této částky připadá na zajištění ÚPS cca 56 %. Tato činnost je ve všech nemocnicích ztrátová a
ztrátovost je ovlivněna především růstem osobních nákladů, platbami od zdravotních pojišťoven a
počtu ošetřených pacientů. Nejvyšší podíl nákladů této činnosti představují osobní náklady
zdravotnického personálu. Na zajištění činností v Nemocnici Dačice, a.s., 38 % a zbývající 6% podíl
připadá na ostatní činnosti.
Poskytnutí těchto neinvestičních prostředků proběhne po schválení zastupitelstvem kraje na základě
řádně uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.
Počátkem roku 2022 provedly obchodní společnosti založené v oblasti zdravotnictví finanční
vypořádání poskytnuté dotace za rok 2021 a s ohledem na nárůst tržeb od zdravotních pojišťoven
vznikla u 7 společností vratka poskytnuté dotace, jejíž celkový objem činí 49 376 tis. Kč a je již v plné
výši připsána na účet Jihočeského kraje.
Návrh poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2022
projednala na svém jednání dne 3. 3. 2022 Rada Jihočeského kraje a usnesením č. 183/2022/RK-37
doporučila zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace.
J. Soumar: nemocnice Dačice – žádají v podobné výši znovu? - Mgr. Studenovský: nemocnice není
schopna to udržet, je to otázka i nedostatku personálu. Dačice jsou ztrátové. Musí proběhnout
politická jednání. PaedDr. Váňa: je to historický problém, nemocnice plnila vícero funkcí, ale
s rozšiřováním služeb šla do ztrát, je umístěna východně, má horší dostupnost. Je otázkou, zda
nemocnici transformovat anebo zajistit to personálně. Mgr. Studenovský: věnuje se tomu
i zdravotnický výbor. Je to na další jednání a řadu analýz.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
souhlasí
s poskytnutím dotací jako vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2022 obchodním
společnostem Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., IČO
26095157, Nemocnice Písek, a.s., IČO 26095190, Nemocnice Prachatice, a.s., IČO 26095165,
Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203 a Jihočeské
nemocnice, a.s., IČO 26093804 v celkové výši 29 150 000,- Kč.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
9/ Různé
Volná diskuse proběhla ohledně problematiky uprchlíků z Ukrajiny.
PaedDr. Váňa: je položka na placení běžných výdajů pro Ukrajinu? – Ing. Hajdušek: provozujeme
KACPU na letišti, cílem je lidi ukotvit v ČR, každý obdrží pojištění plus roční vízum a nabídnout systém
ubytování. Zaměřit se na rozmístění uprchlíků cca 8800 lidí. Každá obec by se měla postarat o
přípravu ubytování.
Ing. Talíř – v Kaplici problém, UK neměli z letiště potvrzení, ztratili jsme přehled, starají se agenturní
pracovníci, je zde nesoulad informací z krizového štábu. Ing. Hajdušek: tyto informace nemám.
Stáváme se spíše tranzitní zemí než cílovou. PaedDr. Váňa: u nás problém obdobný, snažíme se je
vracet na letiště, kde probíhají veškeré formality. Určitá skupina cestuje do Rakouska či Německa.
PaedDr. Váňa: je třeba dodržovat naši legislativu.

Předseda výboru poděkoval přítomným za účast.
Příští termín zasedání FV je stanoven na 11.4.2022.
Materiály s pozvánkou v elektronické formě budou všem v čas rozeslány.
Konec jednání FV v 11:50 hod.
Zapsala: Markéta Zlata Remtová, tajemnice
Ověřil: Mgr. Ing. Martin Doležal, předseda

6

