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Finanční výbor 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

U S N E S E N Í         
ze dne 13. 3. 2023 

 
 
 
8/2023/FV-21 
Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 31. 12. 2022 dle důvodové zprávy a příloh materiálu 
FV_20230313_01. 
 
Hlasování: 
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
9/2023/FV-21 
Informace o rozpočtových opatřeních za leden-březen 2023 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
1. schválení rozpočtového opatření č. 1/H hejtmanem kraje, 
2. schválení rozpočtových opatření č. 49/R – 65/R na jednání rady kraje dne 16. 2. 2023, 
3. předložení rozpočtových opatření č. 67/R – 76/R na jednání rady kraje dne 9. 3. 2023; 
II. souhlasí  
s předložením rozpočtového opatření č. 66/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 23. 3. 2023; 
III. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření č. 66/Z. 
 
Hlasování: 
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
10/2023/FV-21 
Informace o daňových příjmech leden-únor 2023 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-únor 2023 na 14,7 % ročního 
rozpočtu daňových příjmů. 
 
Hlasování: 
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
11/2023/FV-21 
Záměr darování pozemku v k. ú. Soběslav městu Soběslav 
NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Záměr darování pozemku v k. ú. Soběslav městu Soběslav“) 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu doporučuje 
Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
záměr darování pozemku parcely KN p. č. 395/2 o výměře cca 456 m2, oddělené dosud nezapsaným 
geometrickým plánem č. 3780-2022145/2022 z pozemku parcely KN p. č. 395 v k. ú. Soběslav, do vlastnictví 

města Soběslav, náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav, IČO 002529219; 
II. ukládá 

JUD JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu: 
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1. zveřejnit záměr darování dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné 
lhůty, 
2. po splnění části II. 1. tohoto usnesení předložit návrh na darování k projednání orgánům kraje. 
 
Hlasování: 
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
12/2023/FV-21 
Záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Třeboň společnosti Nestátní zdravotnické zařízení Třeboň s.r.o. 
NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Třeboň společnosti Nestátní 
zdravotnické zařízení Třeboň s.r.o.“) 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu doporučuje 
Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Třeboň, a to: pozemku parcely KN p. č. 1246/3 a pozemku parcely KN 
p. č. 1246/5, včetně stavby garáže bez čp., která je jeho součástí, s nimiž hospodaří Zdravotnická záchranná 
služba Jihočeského kraje, IČO 48199931, do vlastnictví společnosti Nestátní zdravotnické zařízení Třeboň 
s.r.o., se sídlem Klofáčova 395, 379 01 Třeboň II, IČO 48208507, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem ve výši 1 090 190 Kč + náklady spojené s prodejem, s tím, že v případě realizace prodeje 
bude kupní smlouva uzavřena s podmínkou, že po dobu 7 let ode dne nabytí nemovitostí do vlastnictví kupující 
tyto nemovitosti ani jejich část nepřevede do vlastnictví třetí osoby a do 7 let ode dne nabytí do vlastnictví zahájí 
výstavbu - rozšíření zdravotní péče v areálu polikliniky; 
II. ukládá 

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu: 

3. zveřejnit záměr prodeje dle části I. tohoto usnesení na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty, 
4. po splnění části II. 1. tohoto usnesení předložit návrh na prodej k projednání orgánům kraje. 
 
Hlasování: 
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
13/2023/FV-21 
Záměr prodeje části pozemku v k. ú. České Budějovice 6 společnosti Byty Nádražní s.r.o. 
NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Záměr prodeje části pozemku v k. ú. České Budějovice 6 společnosti Byty 
Nádražní s.r.o.“) 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje: 
I. schvaluje 
záměr prodeje části pozemku parcely KN č. 161 v k. ú. České Budějovice 6 svěřeného k hospodaření 

Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích, IČO 00073539, a to na základě dosud nezapsaného 

geometrického plánu č. 4305-47/2022 z uvedeného pozemku nově oddělené parcely č. 161/1 o výměře 74 m2 

z majetku Jihočeského kraje do vlastnictví společnosti Byty Nádražní s.r.o., se sídlem Skuherského 2887/57a, 

370 01 České Budějovice, IČO 04747879, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, 

tj. 1 069 000 Kč + náklady spojené s prodejem;  

II. ukládá 

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu: 
1. zveřejnit záměr prodeje dle části I. tohoto usnesení na úřední desce, 
2. po splnění části II. 1. tohoto usnesení připravit návrh na prodej předmětné nemovitosti k projednání v orgánech 
kraje.  
 
Hlasování: 
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
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14/2023/FV-21 
Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2023 v lokalitách s horší 
dostupností zdravotní péče 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
potřebu financování lékařských pohotovostních služeb v lokalitách Jihočeského kraje s horší dostupností 
zdravotní péče, tzv. doplňkovou síť; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje 
schválit poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na zajištění doplňkové sítě lékařských 
pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2023 pro poskytovatele zdravotních služeb uvedené v 
příloze. 
 
Hlasování 
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
15/2023/FV-21 
Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2023 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
souhlasí 
s poskytnutím dotací jako vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2023 obchodním společnostem 
Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, 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, Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203 a Jihočeské 
nemocnice, a.s., IČO 26093804 v celkové výši 30 000 000,- Kč. 
 
Hlasování 
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
16/2023/FV-21 
Záměr vyčlenění nemovitých věcí obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice,   a. s., 
tvořících tzv. dolní areál do nově vzniklé společnosti s ručením omezeným  
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit 
1. návrh záměru realizace „Projektu rozdělení společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., odštěpením se 
vznikem nové obchodní společnosti“, na základě kterého dojde k vyčlenění nemovitostí (pozemků a na nich 
stojících staveb) tvořících tzv. dolní areál do nově vzniklé společnosti s ručením omezeným, kterou bude 
zcela ovládat Jihočeský kraj, když variantu odštěpení do nové společnosti shledává jako nejvhodnější způsob; 
2. aby v rámci „Projektu rozdělení společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., odštěpením se vznikem 
nové obchodní společnosti“ přešly v důsledku odštěpení na nástupnickou společnost následující nemovité 
věci ve výlučném vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s.: 
a) pozemek parc. č. 492 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 803 m2, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti bez č.p., 
b) pozemek parc. č. 493 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 684 m2, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti bez č.p., 
c) pozemek parc. č. 494 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 741 m2, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti bez č.p., 
d) pozemek parc. č. 495/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 111 m2, jehož součástí je stavba technické 
vybavenosti bez č.p., 
e) pozemek parc. č. 496 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1562 m2, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti č.p. 252, 
f) pozemek parc. č. 937 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1789 m2, jehož součástí je stavba občanské 
vybavenosti bez č.p., 
g) pozemek parc. č. 938/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1115 m2, jehož součástí je stavba 
občanské vybavenosti bez č.p., 
h) pozemek parc. č. 495/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 9520 m2, 
i) pozemek parc. č. 495/8 - ostatní plocha, komunikace o výměře 830 m2, 
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j) pozemek parc. č. 495/9 - ostatní plocha, zeleň o výměře 146 m2, 
k) pozemek parc. č. 935/2 - ostatní plocha o výměře 925 m2, 
l) pozemek parc. č. 938/1 - ostatní plocha o výměře 3212 m2, 
m) pozemek parc. č. 938/3 - ostatní plocha o výměře 482 m2, 
n) pozemek parc. č. 3956 - ostatní plocha o výměře 277 m2, 
to vše v k. ú. České Budějovice 7, obec České Budějovice, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, na LV č. 4947 pro k. ú. 
České Budějovice 7. 
 
Hlasování 
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
17/2023/FV-21 
Změna č. 1 v realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., „Rekonstrukce 
Interního pavilonu D“  
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
I. bere na vědomí  
nové podmínky pro realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., „Rekonstrukce 
Interního pavilonu D“;  
II. doporučuje  
zastupitelstvu kraje změnit část I. usnesení 96/2021/ZK-6 ze dne 29. 4. 2021, přijatého ve věci Realizace 
projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., „Rekonstrukce Interního pavilonu D“, a to tak, 
že schvaluje realizaci projektu Nemocnice Český Krumlov, a.s. „Rekonstrukce Interního pavilonu D“ s 
předpokladem rozložení finančních prostředků na léta 2023 až 2025 dle důvodové zprávy tohoto návrhu. 
 
Hlasování 
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
18/2023/FV-21 
Darování matrací organizaci Člověk v tísni, o.p.s. 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu doporučuje 
Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
uzavření darovací smlouvy dle přílohy č. 2 návrhu č. 112/ZK/23, kterou bude 1940 ks matrací Ceriflex SU 
převedeno do vlastnictví organizace Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, 
IČ 25755277, za účelem jejich využití pro humanitární pomoc v Turecku a Sýrii s cílem zmírnit následky 
zemětřesení; 
II. ukládá 

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. usnesení. 

 
Hlasování 
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Remtová 
Ověřil: Ing. Doležal 


