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Finanční výbor 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

U S N E S E N Í         
ze dne 31. 10. 2022 

 
 
53/2022/FV-18 
Informace o rozpočtových opatřeních za říjen-listopad 2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
předložení rozpočtových opatření č. 276/R–288/R na jednání rady kraje dne 27. 10. 2022; 
II. souhlasí  
s předložením rozpočtových opatření č. 271/Z–275/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 10. 11. 2022; 
III. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 271/Z–275/Z. 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
54/2022/FV-18 
Informace o daňových příjmech za leden-říjen 2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-říjen 2022 na 80,1 % ročního 
rozpočtu daňových příjmů. 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
55/2022/FV-18 
Záměr budoucího prodeje části pozemku v k.ú. Vodňany společnosti EG. D, a.s. 
NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Záměr budoucího prodeje části pozemku v k. ú. Vodňany společnosti EG. 
D, a.s.“) 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu doporučuje 
Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
záměr budoucího prodeje části pozemku poz. parcely KN p. č. 344/2 v k. ú. Vodňany o výměře cca 20 m2, která 
bude upřesněna na základě geometrického plánu, společnosti EG.D, a.s., IČO 28085400, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem + náklady spojené s prodejem; 
II. ukládá 

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu: 

1. zveřejnit záměr budoucího prodeje dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu 
zákonné lhůty, 
2. po splnění části II. 1. tohoto usnesení připravit návrh na schválení smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
k projednání orgánům kraje. 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
56/2022/FV-18 
Koupě pozemku v PP Pančice – V řekách 
NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Koupě pozemku v PP Pančice – V řekách“) 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku v PP Pančice – V řekách s usnesením ve znění: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
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I. schvaluje 
1. koupi pozemku parcely KN č. 1463/1 vedeného na LV č. 104 v k. ú. Ratiborova Lhota za cenu sjednanou, 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 352 506 Kč, a to od 2 konkrétních podílových spoluvlastníků:  
Hanzalíkové Marie, bytem Třebanice 13, 383 01 Lhenice podíl 1/2 a Procházkové Ludmily, bytem Pod Stráží 
364, 384 02 Lhenice podíl 1/2, do vlastnictví Jihočeského kraje dle návrhu kupní smlouvy o převodu nemovitosti 
v příloze č. 4 návrhu č. 364/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 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: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
57/2022/FV-18 
Koupě pozemků v PP Skalka 
NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Koupě pozemků v PP Skalka“) 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemků v PP Skalka s usnesením ve znění: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. koupi pozemku parcely KN č. 681/1 a pozemku parcely KN č. 682 vedených na LV č. 290 v k. ú. Svatá Maří 
za cenu sjednanou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 361 775 Kč, a to od pana Jana Mattioli, bytem 
Tolstého 171/35, Řetenice, 415 03 Teplice, do vlastnictví Jihočeského kraje dle návrhu kupní smlouvy o převodu 
nemovitosti v příloze č. 4 návrhu č. 369/ZK/22, 
2. předání pozemků 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 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: 
6/0/4 
Usnesení nebylo přijato. 
 
58/2022/FV-18 
Souhlas s odstraněním stavby v areálu letiště 
NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Souhlas s odstraněním stavby v areálu letiště“) 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit odstranění stavby v areálu letiště s usnesením ve znění: 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 



3 

 

odstranění stavby bez čp/če, neevidované v katastru nemovitostí, inventární číslo KUJCH000SS5Z – SO 097, 
na pozemku parcele KN č. 99/1 v k. ú. Planá u Českých Budějovic v areálu Jihočeského letiště České 
Budějovice a. s., ve vlastnictví Jihočeského kraje; 
II. ukládá 
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci 
části I. usnesení. 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
59/2022/FV-18 
Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji – schválení žadatelů 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádostí v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Dostupná 
zdravotní péče v Jihočeském kraji dle přílohy návrhu č. 7; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Dostupná 
zdravotní péče v Jihočeském kraji v celkové výši 4 029 000 Kč dle přílohy návrhu č. 7 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Remtová 
Ověřil: Ing. Doležal 


