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

České Budějovice 11. 4. 2022

ZÁPIS

č. 12

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo dne
11.4.2022 od 11:00 h videokonferenčně.
Přítomni:
Členové výboru: Mgr. Ing. Martin Doležal, Ing. Petr Kalina, Josef Soumar, Ing. Tomáš Posekaný,
Ing. František Dědič, Ing. Petr Holický, Ing. Jiří Šimánek, Ing. Jaromír Novák, PaedDr. Jan Váňa,
Ing. Petra Blížilová, Mgr. Pavel Talíř, Ing. Ivo Ježek, Mgr. Petr Hanzlík
Přizváni: Ing. Ladislav Staněk, Ing. Stanislav Bůžek, Ing. Ivan Sýkora, Ing. Milan Rybák, Ing. Tomáš
Hajdušek
Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Ing. Doležal.
Konstatoval, že přítomno je 13 členů a Výbor je usnášeníschopný.
Program jednání byl odsouhlasen.
Program jednání:
1/ Hospodářský výsledek Jihočeského kraje za rok 2021 pro závěrečný účet a návrh na jeho rozdělení
/OEKO/
2/ Informace o rozpočtových opatřeních za duben 2022 /OEKO/
3/ Informace o daňových příjmech za leden-březen 2022 /OEKO/
4/ Záměr prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku v k.ú. Měšice u Tábora /OHMS/
5/ Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k.ú. Číčenice /OHMS/
6/ Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021 ve zřizovaných organizacích a Krajském úřadu
Jihočeského kraje /OHMS/
7/ Žádost o poskytnutí individuální dotace Klubu českých turistů Tábor /KHEJ/
8/ Různé
1/ Hospodářský výsledek Jihočeského kraje za rok 2021 pro závěrečný účet a návrh na jeho
rozdělení
Ing. Hajdušek: jde o informativní materiál zásadního charakteru, vyčíslení disponibilních zdrojů
hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 311 057 394,21 Kč a návrh na jejich užití převodem
ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. RK projednala dne 7. 4. 2022, nedílná součást
materiálu „Návrh – Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2021“ s projednáním 9. 6. 2022 v RK,
13. 6. 2022 ve FV a 23. 6. 2022 ve ZK.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
souhlasí
s návrhem užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2021
pro závěrečný účet v objemu 311 057 394,21 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje
Jihočeského kraje.
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Hlasování:
13/0/0
Usnesení bylo přijato.
2/ Informace o rozpočtových opatřeních za duben 2022
Ing. Hajdušek: informativní materiál k odsouhlasení a s doporučením ZK schválit, včetně dodatku jde
o soubor rozpočtových opatření předložených v RK dne 7. 4. 2022, celkem 19 rozpočtových opatření,
z toho 3 rozpočtové opatření v kompetenci ZK a 16 rozpočtových opatření v kompetenci RK. Zvýšení
povoleného schodku o 7,1 mil. Kč (krytí nových záměrů a potřeb dosud nezahrnutých ve schváleném
rozpočtu kraje), upravený schodek 1 989,3 mil. Kč. Snížení rozpočtové rezervy o 6,7 mil. Kč, upravený
stav rozpočtové rezervy 18,3 mil. Kč, bez dopadu do krizové rezervy, upravený stav krizové rezervy
15,0 mil. Kč. Dále projednává ZK 21. 4. 2022.
Ing. Doležal: 93/R – pojištění majetku, komu jde platba? – Ing. Hajdušek: to je platba, která vzešla
z VŘ, vybrat dobře makléře je stěžejní, soutěží se tříkolově.
Ing. Kalina: 93/R – bod 6, stejný dotaz – Ing. Hajdušek: je to na poradce, který bude sloužit jako
poradce při výběru makléře.
Ing. Novák: 93/R–500 tis. na energetické poradenství, co se tam mění? – Ing. Hajdušek: cena
vysoutěžena do konce roku 2022, novým způsobem budeme nakupovat energie, vybíráme zástupce,
jsou to náklady na poradce.
PaedDr. Váňa: vybrat si poradce pro výběr dobrého makléře je správný krok.
J. Soumar: téma energetiky bude na Hospodářském výboru, na koho se mohu obrátit pro informace?
- Ing. Hajdušek: obraťte se přímo na toho, kdo za to zodpovídá.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložení rozpočtových opatření č. 96/R–111/R na jednání rady kraje dne 7. 4. 2022;
II. souhlasí
s předložením rozpočtových opatření č. 93/Z–95/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 21. 4. 2022;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 93/Z–95/Z.
Hlasování:
12/0/1
Usnesení bylo přijato.
3/ Informace o daňových příjmech za leden-březen 2022
Ing. Hajdušek: informativní materiál, plnění na 23,9 % platného ročního rozpočtu příjmů ze sdílených
daní (loni 22,8 %), projednává pouze FV.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-březen 2022
na 23,9 % ročního rozpočtu daňových příjmů.
Hlasování:
13/0/0
Usnesení bylo přijato.
4/ Záměr prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku v k.ú. Měšice u Tábora
Ing. Sýkora: o odprodej tohoto podílu požádal prostřednictvím svého právního zástupce pan ***, který
je v současné době spoluvlastníkem uvedeného pozemku p. č. 1589/2 s podílem o velikosti 3/14 a
vlastníkem pozemku p. č. 958/19 v k. ú. Měšice u Tábora, který s předmětným pozemkem
bezprostředně sousedí. Na pozemku p. č. 958/19 plánuje pan *** výstavbu rodinného domu a přes
pozemek p. č. 1589/2 by měly být vedeny přípojky inženýrských sítí. Pan *** se tedy odkoupením
podílů na pozemku p. č. 1589/2 snaží jednak eliminovat okruh účastníků stavebního řízení a jednak
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okruh osob, s nimiž bude muset jednat o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrských sítí.
Cena v místě a čase obvyklá stanovená znaleckým posudkem č. 7722-003/22 vypracovaným
Ing. Bohumírem Fialou dne 25. 1. 2022 činí 600 Kč/m2, tj. 21 126 Kč za podíl 1/14 na pozemku p. č.
1589/2. Žadatel tuto cenu akceptuje. Žádost pana *** byla předložena k vyjádření ředitelce školy, která
nemá k prodeji podílu 1/14 na pozemku p. č. 1589/2 v k. ú. Měšice u Tábora žádné námitky. Rovněž
kladně se k prodeji vyjádřil odbor školství, mládeže a tělovýchovy.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku v k. ú. Měšice u
Tábora s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
záměr prodeje podílu o velikost 1/14 na pozemku parcele KN č. 1589/2 v k. ú. Měšice u Tábora
z vlastnictví Jihočeského kraje panu *** za cenu v místě a čase obvyklou, tj. 21 126 Kč + náklady
spojené s prodejem;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,
2. po splnění části II. 1. usnesení připravit návrh na prodej spoluvlastnického podílu k projednání
v orgánech kraje.
Mgr. Novák: kolem Tábora nebyla šance získat protihodnotou nějaký pozemek, Ing. Sýkora – jedná se
o 1/14 a spíše o nevýrobní parcelu.
Hlasování:
12/0/1
Usnesení bylo přijato.
5/ Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k.ú. Číčenice
Ing. Sýkora: důvodem převodu je dle sdělení SÚS, závodu Strakonice skutečnost, že na předmětném
pozemku p. č. 4416/2 se nachází komunikace zařazená do silniční sítě kategorie silnic II. třídy –
silnice II/141 a SÚS zajišťuje její údržbu a opravy.
Dle vyjádření ředitele KŠH mu změnou práva hospodaření k pozemku p. č. 4416/2 v k. ú. Číčenice
nevzniknou žádné problémy. Souhlasí tedy s požadovanou změnou. Záměr změny práva hospodaření
k nemovitostem mezi dvěma příspěvkovými organizacemi Jihočeského kraje byl ze strany obou
zainteresovaných organizací projednán, rovněž tak se zřizovatelskými odbory.
Změna hospodaření s daným majetkem bude provedena v katastru nemovitostí záznamem jako
skutečnost, která nastala rozhodnutím jiného orgánu, v tomto případě Zastupitelstva Jihočeského
kraje.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. Číčenice
s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření se svěřeným majetkem Krajskému školnímu
hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, a to pozemku parcely
KN č. 4416/2 v k. ú. Číčenice ke dni rozhodnutí zastupitelstva kraje,
2. předání uvedeného majetku dle části I. 1. usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Správě a
údržbě silnic Jihočeského kraje, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, se sídlem České Budějovice, Nemanická 2133/10, IČO
70971641, ke dni rozhodnutí zastupitelstva kraje,
3. dodatek č. 41 zřizovací listiny Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního
stadionu 1952/2, IČO 71294775, 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 ke dni rozhodnutí zastupitelstva kraje;
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II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích
k realizaci části I. 1. usnesení.
Hlasování:
13/0/0
Usnesení bylo přijato.
6/ Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021 ve zřizovaných organizacích a Krajském úřadu
Jihočeského kraje
Ing. Sýkora: jedná se o stručnou informaci o zasílaných a zpracovávaných výstupech z provedených
inventarizací majetku a závazků krajských zřizovaných organizací k 31. 12. 2021 (jde o nemovitý
majetek a o jeho sesouhlasení s evidencí na OHMS). Dále se hlavně jedná o informaci o provedené
inventarizaci majetku a závazků u krajského úřadu, kde výsledkem je předkládaná Závěrečná
inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizací v krajském úřadu v roce 2021, kterou
zpracovala ústřední inventarizační komise (ÚIK). Závěrečná inventarizační zpráva byla dána na
vědomí i radě kraje na jednání dne 7. 4. 2022.
Mgr. Novák: 042 – nedokončený majetek, bylo by dobře, aby radní Ing. Krák zapracoval na příslušné
odbory. - Ing. Sýkora: jedná se o dopravní stavby s vysokým rozpočtem.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
závěrečnou inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizací majetku a závazků v Krajském
úřadu Jihočeského kraje v roce 2021 ve znění přílohy tohoto materiálu.
Hlasování:
13/0/0
Usnesení bylo přijato.
7/ Žádost o poskytnutí individuální dotace Klubu českých turistů Tábor
Ing. Doležal: žádost a čestné prohlášení doručeno dne 3. 2. 2022, požadovaná výše dotace
570.000, - Kč, účel dotace: podpora údržby značení pěších, lyžařských, pásových cyklistických a
jezdeckých turistických tras a instalace bezúdržbových stojanů nástěnných map a směrovníků v
Jihočeském kraji v roce 2022 a částečná úhrada tisku Kalendáře turistických akcí Jihočeského kraje
pro rok 2023, předmět dotace: značkařské práce v terénu, údržba a obnova značení pěších,
lyžařských, jezdeckých tras a pásových cyklotras, značkařský materiál, cestovné, jízdné, stravné,
nájemné skladovacích prostor určených pro uložení materiálu potřebného ke značení tras, náklady
spojené s kontrolní činností vyznačených tras, náklady spojené s vydání Kalendáře turistických akcí
JK pro rok 2023, instalace nových stojanů nástěnných map pro veřejnost, vybudování zničené lávky
přes Starou řeku na Třeboňsku a zajištění úpravy schůdnosti dalších úseků a tras v kraji.

Bližší specifikace nákladů:

Částka:

Osobní náklady
15. 000,- Kč
Materiální náklady (spotřební značkařský
materiál)

10.600, - Kč

Nemateriální náklady (údržba a obnova
značení pěších, lyžařských, jezdeckých tras
a pásových cyklotras a organizační náklady
s tím spojené)

473.700, - Kč
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Tisk kalendáře akcí
10.000, - Kč
Instalace nových stojanů nástěnných map
pro veřejnost

68.000, -Kč

Celkem:

577.300, - Kč

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 500.000, - Kč a uzavřením veřejnoprávní smlouvy s tímto
subjektem;
2. se vzorem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 1 materiálu.
Hlasování:
13/0/0
Usnesení bylo přijato.
8/ Různé
Kompenzace nákladů spojených s poskytnutím humanitární pomoci státu Ukrajina
nemocnicemi JčK
Ing. Rybák: Rada Jihočeského kraje uložila představenstvům obchodních společností Nemocnice
České Budějovice, a.s., Nemocnice Český Krumlov, a.s., Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.,
Nemocnice Písek, a.s., Nemocnice Prachatice, a.s., Nemocnice Strakonice, a.s., a Nemocnice Tábor,
a.s., poskytnout ze svých zásob humanitární pomoc státu Ukrajina a souhlasila s tím, že náklady
obchodních společností na poskytnutí humanitární materiální pomoci jim budou kompenzovány
finančním příspěvkem Jihočeského kraje formou příplatku mimo základní kapitál.
Poskytnutá kompenzace není veřejnou podporou, neboť nejsou naplněny znaky č. 2), č. 3) a č. 4)
kritérií veřejné podpory. Udělení podpory nenarušuje hospodářskou soutěž, ani nezvýhodňuje určité
podniky, ani neovlivní obchod mezi členskými státy. Podporou akcionář pouze kompenzuje náklady na
pořízení předmětu humanitární pomoci, které by jinak vynaložil sám, avšak nedisponuje potřebným
materiálem, proto poskytnutí pomoci uložil vlastněné společnosti, která takovým materiálem disponuje
ve svých zásobách. Jinému podniku vykonání takové humanitární pomoci neuložil a ani nemohl. Na
těchto skutečnostech nic nemění fakt, že materiál užitý pro humanitární pomoc využívá společnost pro
docílení výnosů z poskytování zdravotních služeb.
Návrh projednala na svém jednání dne 7. 4. 2022 Rada Jihočeského kraje.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
souhlasí
s poskytnutím příplatku mimo základní kapitál obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice,
a.s., IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, 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 a Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, dle
přílohy návrhu v celkové výši 6 730 000,00 Kč, ke kompenzaci nákladů spojených s pořízením
předmětu humanitární pomoci poskytnutého obchodními společnostmi státu Ukrajina.
Hlasování:
13/0/0
Usnesení bylo přijato.

5

Ing. Doležal: přihlašování na úložiště KÚ stran FV– trochu problém se do dokumentů dostat.
Konec jednání FV v 11:45 hod.
Předseda výboru poděkoval přítomným za účast. Další jednání FV se uskuteční 9.5.2022 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
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