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FINANČNÍ VÝBOR 

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

 
České Budějovice 30.1.2023 

 
 

Z Á P I S      č. 20 
 
 
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo videokonferenčně dne  
30. 1. 2023 od 11:00 hod. 
         
 
Přítomni: 
Členové výboru: Mgr. Ing. Martin Doležal, Ing. Petr Kalina, Ing. Jiří Šimánek, Ing. Ivo Ježek, Mgr. Petr 
Hanzlík, Ph.D., Mgr. Jaromír Novák, Ing. Ivo Ježek, PaedDr. Jan Váňa, Josef Soumar, Ing. Petra 
Blížilová, Ing. Petr Holický 
Přizváni: Ing. Ladislav Staněk, Ing. Stanislav Bůžek, Ing. František Dědič, Ing. Milan Rybák, Ing. Tomáš 
Hajdušek 
Neomluveni: Mgr. Pavel Talíř 
 
Jednání zahájil a řídil pan předseda Doležal. 
Konstatoval, že přítomno je 11 členů a Výbor je usnášeníschopný.  
Program jednání byl odsouhlasen. 
 
 
Program jednání: 
1/ Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2022 („na stůl“) /OEKO/ 
2/ Informace o daňových příjmech za rok 2022 /OEKO/                                                                 
3/ Harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje /OEKO/                                                                                                                             
4/ Informace o rozpočtových opatřeních za leden-únor 2023 /OEKO/                                        
5/ Informace o daňových příjmech za leden 2023 /OEKO/ 
6/ Budoucí přijetí daru nemovitostí v k. ú. České Budějovice 2 od statutárního města České Budějovice 
do vlastnictví Jihočeského kraje /OHMS/ 
7/ Různé – Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji 2023 /OZDR/ 
 
 
1/ Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2022 
Ing. Hajdušek: jde o soubor rozpočtových opatření, která byla jednak schválena na jednání RK dne 
15. 12. 2022 a dále potom o rozpočtová opatření, která byla provedena jako nezbytně nutná v závěru 
roku 2022, k jejich odsouhlasení byl na základě usnesení rady a zastupitelstva pověřen hejtman kraje a 
jeho náměstek; jde zejména o úpravu dotačních vztahů k jiným rozpočtům a o úpravu parametrů projektů 
EU, rozpočtová opatření nemají dopad do salda, ani do rozpočtové a krizové rezervy. 
   
Mgr. Novák: výše převoditelnosti, je to hodně, skoro miliarda, práce se asi prodloužily, fakturace přechází 
do nového roku – Ing. Hajdušek: patří to do bodu č. 4 – Ing. Staněk: jde o technická opatření, 
narovnáváme zejména dotační vztahy. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí  
1. schválení rozpočtových opatření č. 335/R–351/R na jednání rady kraje dne 15. 12. 2022 dle Přílohy č. 1, 
2. informaci o zařazení nezbytně nutných rozpočtových opatření č. 352/R–366/R v závěru roku 2022 

dle Přílohy č. 2. 
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Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
2/ Informace o daňových příjmech za rok 2022 
Ing. Hajdušek: jedná se o informativní materiál, plnění na 99,6 % upraveného ročního rozpočtu příjmů 
ze sdílených daní (loni 100,4 %). 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za rok 2022 na 99,6 % ročního 
upraveného rozpočtu daňových příjmů. 

 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
3/ Harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje 
Ing. Hajdušek: informativní materiál organizačního charakteru ve vazbě na schválené harmonogramy 
jednání RK a ZK v I. pololetí 2023, cíl: projednání a schválení závěrečného účtu na zasedání ZK dne     
22. 6. 2023. Současně podána informace o rozdílu mezi původně schváleným rozpočtem a dosaženou 
skutečností roku 2022. 
 
Mgr. Novák: 150 mil na úrocích je krásných. – Ing. Hajdušek: chtěl bych poděkovat kolegům z OEKO, 
vedli dílčí jednání s bankami, vyjednali velmi dobré podmínky. 

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2022 podle přílohy materiálu 
FV_20230130_03. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
4/ Informace o rozpočtových opatřeních za leden-únor 2023        
Ing. Hajdušek: informativní materiál k odsouhlasení a s doporučením ZK schválit. Jde o soubor 
rozpočtových opatření schválených v RK dne 12. 1. 2023 a dále rozpočtových opatření schválených 
v RK dne 19. 1. 2023. V materiálu reagujeme na významný rozdíl mezi rozpočtem a skutečností roku 
2022, kdy vlivem meziroční převoditelnosti výdajů dojde k navýšení schodku oproti schválenému 
rozpočtu na rok 2023 o více než 900 mil. Kč na celkových téměř 2,3 mld. Kč. Schodek však stále bude 
kryt výhradně prostředky na účtech kraje bez potřeby čerpat úvěry. Následoval popis a zdůvodnění 
objemově nejvýznamnějších převodů.   

 

Mgr. Novák: děkuji za shrnutí, je vidět, že věci jsou v pořádku, DTM – na to se již využilo spousty peněz.  

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
1. schválení rozpočtových opatření č. 1/R–2/R na jednání rady kraje dne 12. 1. 2023, 
2. předložení rozpočtových opatření č. 11/R–48/R na jednání rady kraje dne 19. 1. 2023; 
II. souhlasí  
s předložením rozpočtových opatření č. 3/Z–10/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 9. 2. 2023; 
III. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 3/Z–10/Z. 
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Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
5/ Informace o daňových příjmech za leden 2023 
Ing. Hajdušek: informativní materiál, plnění na 7,3 % upraveného ročního rozpočtu příjmů ze sdílených 
daní (loni 7,7 %).  
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden 2023 na 7,3 % ročního 
rozpočtu daňových příjmů. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
6/ Budoucí přijetí daru nemovitostí v k. ú. České Budějovice 2 od statutárního města České 
Budějovice do vlastnictví Jihočeského kraje 
Ing. Dědič: Kraj je vlastníkem pozemku parcely KN č. 2137/245, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti bez čp. – pavilon č. 1 a menšího přilehlého pozemku parcely KN č. 2137/246. Tyto 
nemovitosti užívá jím zřizovaná Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Nové Město 228, 
Trhové Sviny, (dále jen škola). Ke zkvalitnění prostředí a zlepšení prostorových podmínek ve škole je 
potřeba provést rekonstrukci pavilonu č. 2, oddělit jej od stavby čp. 889 a realizovat přístavbu pavilonu (č. 
3) ke stávajícím objektům (pavilonu č. 1 a č. 2). K tomuto by kraj chtěl využít dotační prostředky 
Evropské unie. Nutnou podmínkou pro podání projektu je uzavřená smlouva o spolupráci, která doloží 
souhlas města s realizací projektu IROP a jeho udržitelností a dále smluvní závazek o budoucím 
vyřešení majetkových dispozic, který musí být sjednán před uzavřením této smlouvy. Mezi vedením obou 
samospráv byl odsouhlasen postup směřující k budoucímu bezúplatnému převodu potřebných dosud 
pronajatých nemovitostí včetně spojovacích krčků mezi pavilony č. 1 a č. 2 a propojovací chodbou 
z vlastnictví města do vlastnictví kraje ve veřejném zájmu s tím, že v jihovýchodní části dosud 
pronajatého pozemku parcely KN č. 2137/55 bude v sousedství pavilonu č. 4 z prostředků kraje 
vybudováno parkoviště pro potřebu obou škol. Pro zajištění bezproblémového fungování a obstarání 
potřeb obou školských zařízení ve společně užívaném areálu je nezbytné přístupy, příjezdy a užívání 
jednotlivých nemovitostí do budoucna upravit zřízením služebností. Budoucí zřízení těchto služebností je 
součástí tohoto návrhu, který byl předložen na jednání rady kraje dne 19. 1. 2023 pod č. 70/RK/23. 
 
NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Budoucí přijetí daru nemovitostí v k. ú. České Budějovice 2 
od statutárního města České Budějovice do vlastnictví Jihočeského kraje“) 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje: 
I. schvaluje 
budoucí přijetí daru pozemků v k. ú. České Budějovice 2 od statutárního města České Budějovice, 
se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, IČO: 00244732, o celkové 
předpokládané výměře cca 4615 m2, která bude upřesněna na základě geometrického plánu, 
do vlastnictví Jihočeského kraje, za účelem realizace přístavby pavilonu ke stávajícím objektům 
v Dlouhé ulici využívaným Mateřskou školou, Základní školou a Praktickou školou, Nové Město 228, 
Trhové Sviny, a vybudování parkoviště, a to části pozemku parcely KN č. 2137/55 o výměře cca 4240 
m2 a části pozemku parcely KN č. 2137/81 o výměře cca 375 m2, včetně dosud pronajatého pavilonu ze 
stavby občanské vybavenosti čp. 889 se spojovacím krčkem mezi tímto pavilonem a chodbou 
propojující všechny stávající pavilony a včetně spojovacího krčku z této stavby občanské vybavenosti 
mezi chodbou propojující všechny stávající pavilony a pavilonem na pozemku parcele KN č. 2137/245, 
které jsou jeho součástí, dle návrhu smlouvy o budoucí darovací smlouvě v příloze č. 5 návrhu 
č. 9/ZK/23; 
II. ukládá 

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích 
k realizaci části I. tohoto usnesení.  
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Hlasování 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
7/ Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji 2023 
Ing. Rybák: s ohledem na nedostatek lékařů ve vybraných oborech zdravotní péče a s tím související 
možné ohrožení poskytování některých oborů lůžkové péče v nemocnicích Jihočeského kraje či 
poskytování neodkladné péče v rámci zdravotnické záchranné služby, navrhujeme rozšíření programu o 
podporu příchodu lékařů těchto odborností do organizací založených či zřízených krajem v oblasti 
zdravotnictví. Oprávněným příjemcem dotace je vždy lékař nově získaný pro práci v Jihočeském kraji.  
Celková maximální podpora jednomu příjemci 1 500 000 Kč a je tvořena motivačním bonusem v celkové 
výši 600 000 Kč a příspěvkem na úhradu nákladů spojených s bydlením příjemce v celkové výši 900 000 
Kč. Závazek příjemce poskytovat zdravotní služby je stanoven na dobu 5 let. Podpora bude příjemci 
postupně vyplácena dle stanoveného harmonogramu.  
Návrh projednala rada kraje dne 12. 1. 2023. 
Prostředky v objemu 5 000 000 Kč ročně ke krytí těchto smluv jsou již alokovány ve schváleném 
rozpočtu kraje na rok 2023 a ve schváleném SVR 2024-2025 ORJ 0953. 
 
Mgr. Novák: vztahuje se to i na zubní lékaře? – Ing. Rybák: ano, DP se vztahuje i na stomatologii. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
I. bere na vědomí  
dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji 2023;  
II. doporučuje zastupitelstvu kraje  

1. schválit dotační program Jihočeského kraje Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji 2023 s 
celkovou alokací pro rok 2023 ve výši 5 000 000 Kč,  

2. pověřit radu kraje  

a) vyhlášením dotačního programu Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji 2023,  

b) vyhlašováním jednotlivých výzev dotačního programu,  

c) schvalováním pravidel dotačního programu,  

d) schvalováním a jmenováním členů hodnotící komise,  

e) rozhodováním o změnách pravidel nebo o ukončení příjmu žádostí do dotačního programu,  

3. schválit vzor Smlouvy o poskytnutí dotace – ambulantní poskytovatelé dle přílohy č. 1,  

4. schválit vzor Smlouvy o poskytnutí dotace – založené a zřízené organizace dle přílohy č. 2.  

 
Hlasování 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Předseda výboru poděkoval přítomným za účast.  
Termín dalšího jednání FV je stanoven na 13. 3. 2023 od 11:00 hod. 
Květnové zasedání FV se bude konat v úterý 2. 5. 2023 z důvodu Velikonočního pondělí, (původní 
schválený termín byl 24.4.2023 v návaznosti na původní termín ZK) – změna termínu všemi 
odsouhlasena. 
Na březnovém zasedání ZK bude předložen harmonogram práce FV na rok 2023, FV projedná na svém 
dalším jednání. 
Materiály s pozvánkou v elektronické formě budou všem v čas rozeslány. 
 
Konec jednání FV v 12:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Remtová, tajemnice 
Ověřil: Ing. Doležal, předseda 


