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Finanční výbor 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

U S N E S E N Í         
ze dne 6.6.2022 

 
 
32/2022/FV-14 
Informace o účetních závěrkách příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem za rok 2021 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí  
informaci o schválení účetních závěrek, sestavených k 31. 12. 2021, u 157 příspěvkových organizací, 
zřízených Jihočeským krajem, na 41. jednání Rady Jihočeského kraje dne 4. 5. 2022 dle důvodové zprávy 
a příloh č. 2 a č. 3 materiálu č. FV_20220606_01. 
Hlasování:  
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
33/2022/FV-14 
Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2021    
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Jihočeského kraje za rok 2021. 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
34/2022/FV-14 
Návrh – Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2021 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2021 s usnesením ve znění: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje: 
I. schvaluje 
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2021 podle příloh č. 1 až č. 8 návrhu č. 190/ZK/22 s vyjádřením 

souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření 
kraje k 31. 12. 2021 v celkové výši +3 973 253 463,92 Kč, 

2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2021 v objemu 311 057 394,21 Kč 
převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje; 

II. bere na vědomí 
obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2021 dle přílohy č. 9 návrhu 
č. 190/ZK/22. 
Hlasování:  
1/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
35/2022/FV-14 
Informace o rozpočtových opatřeních za květen-červen 2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
1. schválení rozpočtových opatření č. 136/R–143/R na jednání rady kraje dne 26. 5. 2022, 
2. předložení rozpočtových opatření č. 148/R–157/R na jednání rady kraje dne 2. 6. 2022; 
II. souhlasí  
s předložením rozpočtových opatření č. 133/Z–135/Z a 144/Z–147/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 
16. 6. 2022; 
III. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 133/Z–135/Z a 144/Z–147/Z. 
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Hlasování:  
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
36/2022/FV-14 
Informace o daňových příjmech za leden-květen 2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-květen 2022 na 39,3 % ročního 
rozpočtu daňových příjmů. 
Hlasování:  
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
37/2022/FV-14 
Harmonogram jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na 2. pololetí 2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
schvaluje 
1. harmonogram jednání finančního výboru na 2. pololetí 2022: 
    5. 9. 2022 
    3. 10. 2022 
  31. 10. 2022 
    5. 12. 2022; 
2. rámcový program jednání dle přílohy materiálu FV_20220606_6. 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
38/2022/FV-14 
Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Sedlec u Českých Budějovic 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit Záměr prodeje částí pozemků v k. ú. Sedlec u Českých Budějovic 
s usnesením ve znění: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
záměr prodeje částí pozemků pozemkových parcel KN č. 107/4 a č. 107/5 v k. ú. Sedlec u Českých Budějovic, 
a to pozemků pozemkových parcel KN č. 107/4 a 107/7 nově oddělených dosud nezapsaným geometrickým 
plánem č. 264-2/2022, do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 
Praha, IČO 65993390, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem + náklady spojené 
s prodejem; 
II. ukládá 
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu  
1. zveřejnit záměr prodeje částí pozemků na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty, 
2. po splnění části II. 1. usnesení připravit návrh na prodej částí pozemků k projednání v orgánech kraje. 
Hlasování:  
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
39/2022/FV-14 
Koupě pozemku v k. ú. České Budějovice 7 od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových  
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje: 
I. schvaluje 
1. koupi pozemku v k. ú. České Budějovice 7, a to na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 
4563-13/2021 z parcely KN č. 62/1 nově oddělené parcely č. 62/7 o výměře 479 m2 z vlastnictví ČR – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, 
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Praha 2, IČO 69797111, za cenu sjednanou ve výši 695 000 Kč + náklady spojené s koupí do vlastnictví 
Jihočeského kraje dle návrhu smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 207/ZK/22, 
2. předání uvedeného majetku dle části I. 1. tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Jihočeské 
vědecké knihovně v Českých Budějovicích, IČO 00073504, zřizované krajem, ke dni podání návrhu na vklad 
vlastnického 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. tohoto 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. tohoto usnesení; 
III. bere na vědomí 
informaci, že rada schválila nařízený odvod z fondu investic Jihočeské vědecké knihovně v Českých 
Budějovicích, IČO 00073504, do rozpočtu kraje k úhradě kupní ceny za pozemek uvedený v části I. 1. tohoto 
usnesení. 
Hlasování:  
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
40/2022/FV-14 
Záměr prodeje areálu "Chata Mládí" v k. ú. Stachy 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu doporučuje 
Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
záměr prodeje areálu „Chaty Mládí“ zahrnující tyto nemovitosti, a to pozemky stavební parc. č. 175/1, jehož 
součástí je budova čp. 23, č. 175/2, jehož součástí je budova bez čp, č. 175/3, č. 175/4, č. 175/5, jehož 
součástí je budova bez čp. a pozemků pozemkových parc. č. 1663/11, č. 1672/8, č. 1672/10, č. 1680/3 a č. 
1680/4 vše v k. ú. Stachy, formou veřejné dobrovolné dražby ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., v platném 
znění, s vyvolávací cenou ve výši znaleckého posudku, s podmínkou, že nejnižší podání nebude možné 
licitátorem snížit, uhrazení výše dražební jistoty podle dražební vyhlášky, odměna dražebníka bude ve výši 
maximálně 5 % z vydražené ceny včetně DPH a nákladů dražby, při neúspěšné dražbě náleží dražebníkovi 
úhrada nákladů ve výši maximálně 10 000 Kč včetně DPH; 
II. ukládá 
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu: 
1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce po dobu zákonné lhůty,  
2. po splnění části I. 1. usnesení připravit k projednání orgánům kraje podmínky prodeje veřejnou  
dobrovolnou dražbou. 
Hlasování:  
9/1/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Remtová 
Ověřil: PaedDr. Váňa 


