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Finanční výbor 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

U S N E S E N Í         
ze dne 3. 10. 2022 

 
 
49/2022/FV-17 
Informace o rozpočtových opatřeních za září-říjen 2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
1. schválení rozpočtového opatření č. 4/H hejtmanem kraje, 
2. schválení rozpočtových opatření č. 228/R–247/R na jednání rady kraje dne 19. 9. 2022, 
3. předložení rozpočtových opatření č. 264/R–270/R na jednání rady kraje dne 3. 10. 2022; 
II. souhlasí  
s předložením rozpočtových opatření č. 226/Z–227/Z a 248/Z–263/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 13. 10. 
2022; 
III. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 226/Z–227/Z a 248/Z–263/Z. 
Hlasování:  
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
50/2022/FV-17 
Informace o daňových příjmech za leden-září 2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-září 2022 na 73,2 % ročního 
rozpočtu daňových příjmů. 
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
51/2022/FV-17 
Zrušení vybraných speciálních fondů kraje k 31. 12. 2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit zrušení účelových fondů k 31. 12. 2022:  
1. Fondu zastupitelů Jihočeského kraje, 
2. Fondu rozvoje sociální oblasti, 
3. Fond rozvoje dopravní infrastruktury, 
4. Fondu stavebního řádu. 
Hlasování: 
9/0/1 
Usnesení bylo přijato. 
 
52/2022/FV-17 
Záměr směny nemovitostí s ČR-Lesy České republiky, s.p 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu doporučuje 
Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
záměr směny nemovitostí ve vlastnictví Jihočeského kraje, a to: pozemku poz. parcely KN p. č. 460/4 v k. ú. 
Čejetice, pozemku poz. parcely KN p. č. 607/2 v k. ú. Milenovice a dále pozemků poz. parcel KN v k. ú. 
Mladějovice - p. č. 84/4, p. č. 84/5, p. č. 84/6 a p. č. 351, za pozemek parcelu KN p. č. 2475/2 o výměře 6 469 
m2, oddělenou dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 277-46/2022 z parcely KN p. č. 2475 v k. ú. 
Trocnov, ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, s vypořádáním cenového rozdílu směny 
podle znaleckého posudku a s úhradou ½ nákladů spojených se směnou; 
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II. ukládá 
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu: 
1. zveřejnit záměr směny dle části I. tohoto usnesení na úřední desce, 
2. po splnění části II. 1. tohoto usnesení a po obdržení konkrétních podmínek směny ze strany ČR připravit 
návrh směny předmětných nemovitostí k projednání v orgánech kraje. 
Hlasování: 
9/0/1 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Remtová 
Ověřil: Ing. Doležal 


