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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 13. 3. 2023 

 
 

Z Á P I S      č. 21 
 
 
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo videokonferenčně dne  
13. 3. 2023 od 11:00 hod. 
         
Přítomni: 
Členové výboru: Mgr. Ing. Martin Doležal, PaedDr. Jan Váňa, RNDr. Jan Zahradník, Ing. Ivo Ježek,                
Mgr. Petr Hanzlík, Ph.D., Ing. Petra Blížilová, Ing. Jaromír Novák, Ing. Petr Holický, Ing. Petr Kalina,          
Ing. Tomáš Posekaný, Ing. Jiří Šimánek, Mgr. Pavel Talíř 
Přizváni: Ing. Ladislav Staněk, Ing. Stanislav Bůžek, Ing. František Dědič, Ing. Milan Rybák, Ing. Tomáš 
Hajdušek 
Omluveni: Josef Soumar 
 
Jednání zahájil a řídil pan předseda Doležal. 
Konstatoval, že přítomno je 12 členů a Výbor je usnášeníschopný.  
Program jednání byl odsouhlasen. 
 
 
Program jednání: 
1/ Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2022 /OEKO/ 
 2/ Informace o rozpočtových opatřeních za leden-březen 2023 /OEKO/ 
 3/ Informace o daňových příjmech leden-únor 2023 /OEKO/ 
 4/ Záměr darování pozemku v k. ú. Soběslav městu Soběslav /OHMS/ 
 5/ Záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Třeboň společnosti Nestátní zdravotnické zařízení Třeboň s.r.o. 
/OHMS/ 
 6/ Záměr prodeje části pozemku v k. ú. České Budějovice 6 společnosti Byty Nádražní s.r.o. /OHMS/ 
 7/ Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2023 v lokalitách s horší 
dostupností zdravotní péče /OZDR/ 
 8/ Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2023 /OZDR/ 
 9/ Záměr vyčlenění nemovitých věcí obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a. s., tvořících tzv. 
dolní areál do nově vzniklé společnosti s ručením omezeným /OZDR/ 
10/ Změna č. 1 v realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., „Rekonstrukce 
Interního pavilonu D“ /OZDR/ 
11/ Darování matrací organizaci Člověk v tísni, o.p.s. /OHMS/ 
12/ Různé 
 
 
1/ Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2022 
Ing. Hajdušek: jde o úkol pololetně předkládat na program jednání zastupitelstva problematiku plnění 
rozpočtu podle usnesení č. 134/2016/ZK-22; 
příjmy, výdaje a saldo za rok 2022 po konsolidaci: 
- celkové příjmy 23 568,3 mil. Kč / plnění upraveného rozpočtu 99,9 % 
- celkové výdaje 22 369,7 mil. Kč / plnění upraveného rozpočtu 94,6 % 
- saldo (přebytek) +1 198,6 mil. Kč.  
RK projednala dne 9. 3. 2023 a dále bude projednávat ZK dne 23. 3. 2023. 
 
Ing. Hajdušek představil a zdůvodnil hlavní rozdíly mezi plánovanými a skutečnými plněními u rozhodujících 
položek příjmů a výdajů – viz tabulka: 
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Ing. Novák: upoutala mě dopravní obslužnost, mohl bych vědět, v čem to bylo? – Ing. Hajdušek: jde 
o mezikrajské vyúčtování a zpoždění s výplatou zálohy ke konci roku 2022 z důvodu nutnoti schválení 
nových podmínek v orgánech kraje, věcně zodpovídá odbor dopravy. 
 
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. 
 
 
2/ Informace o rozpočtových opatřeních za leden-březen 2023 
Ing. Hajdušek: jde o soubor rozpočtových opatření schválených v RK dne 16. 2. 2023 (RZ 4/23) a dále 
rozpočtových opatření předložených v RK dne 9. 3. 2023 (RZ 5/23). Celkem 29 rozpočtových opatření, 
z toho 1 rozpočtové opatření v kompetenci hejtmana kraje (uvolnění 3,0 mil. Kč z krizové rezervy jako dar 
na humanitární pomoc oblastem postiženým zemětřesením v Turecku a Sýrii), 1 rozpočtové opatření 
v kompetenci ZK a 27 rozpočtových opatření v kompetenci RK. 
Zvýšení povoleného schodku o 28,9 mil. Kč, z toho: 
- 10,9 mil. Kč uplatnění meziroční převoditelnosti výdajů mezi roky 2022 a 2023, 
- 1,5 mil. Kč zapojení výdajů Fondu sociálních potřeb na stravné, 
- 16,5 mil. Kč dofinancování akce „Opravy poruch krytu na RWY (dráze) letiště ČB“, 
upravený schodek 2 307,9 mil. Kč: 
- bez dopadu do rozpočtové rezervy, stav rozpočtové rezervy 25,0 mil. Kč, 
- snížení krizové rezervy o 3,0 mil. Kč, upravený stav krizové rezervy 20,9 mil. Kč. 
ZK projedná 23. 3. 2023 jako RZ 6/23. 
 
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, 
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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. 
 
 
3/ Informace o daňových příjmech leden-únor 2023 
Ing. Hajdušek: plnění na 14,7 % ročního rozpočtu příjmů ze sdílených daní (loni 15,6 %). 
 
Ing. Hajdušek představil srovnání příjmů ze sdílených daní za období leden až polovina března 2023 
se stejným obdobím roku 2022 a předpokládaný odhad celoročních příjmů ze sdílených daní: 
 

 
 
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. 
 
 
4/ Záměr darování pozemku v k. ú. Soběslav městu Soběslav 
Ing. Dědič: Střední škola řemeslná a Základní škola potřebuje uspořádat majetkové poměry s městem tak, 
aby její areál byl vlastnicky sjednocen do logického celku. Škola spatřuje možné řešení formou vzájemného 
darování pozemků, město s tím souhlasí. Náklady na realizaci této majetkové dispozice ponesou obě strany 
rovnoměrně. 
 
Ing. Novák: přimlouvám se za schválení materiálu, za mého působení se to již řešilo. 
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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: 

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. 
 
 
5/ Záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Třeboň společnosti Nestátní zdravotnické zařízení Třeboň s.r.o. 
Ing. Dědič: jedná se o 2 pozemky, které jsou vklíněny do areálu polikliniky v Klofáčově ulici v Třeboni, na 
jednom z nich se nachází objekt garáže. ZZS garáž používala pouze jako sklad, nyní je garáž prakticky 
vyklizená – jedná se o nepotřebný majetek. Jde o účelově určený převod nemovitostí s omezujícími 
podmínkami, které budou zakotveny ve kupní smlouvě. 
 
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: 

1. zveřejnit záměr prodeje 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 prodej k projednání orgánům kraje. 
 
Hlasování: 
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
6/ Záměr prodeje části pozemku v k. ú. České Budějovice 6 společnosti Byty Nádražní s.r.o. 
Ing. Dědič: na Jihočeský kraj se obrátila uvedená společnost, která v těsném sousedství nemovitostí 
v majetku Jihočeského kraje buduje bytový dům, s žádostí o prodej části pozemku parcely KN č. 161 ve 
dvoře k domu čp. 105 za účelem vybudování 6 parkovacích míst. Současně tato společnost nabídla 
Jihočeskému kraji, resp. Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dále jen muzeu), které s majetkem 
kraje hospodaří, na základě projednání s ředitelem muzea zhodnocení celé zbývající nezastavěné plochy 
dvora u domu čp. 105 stavební úpravou tak, že kraj, resp. muzeum získá 3 parkovací místa, čímž bude dvůr 
zpřístupněn i jinak, než pouze průchodem tohoto domu, a plocha vzniklá mezi nově vybudovanými 
parkovacími místy společnosti a kraje bude společně využívána pro příjezd a výjezd automobilů. Přístup 



 5 

k parkovacím stáním bude muset být mezi oběma subjekty vzájemně ošetřen zřízením věcných břemen – 
služebností, které je navrženo bezúplatně a na dobu neurčitou, neboť bude prospěšné oběma subjektům. 
Prodej je navržen za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, tj. 1 069 000 Kč. 
Tento návrh projednala rada kraje dne 16. 2. 2023.  
 
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. 
 
 
7/ Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2023 v lokalitách s horší 
dostupností zdravotní péče /OZDR/ 
Ing. Rybák: předmětem návrhu, který bude předložen zastupitelstvu kraje, je rozhodnout o poskytnutí dotace 
poskytovatelům zdravotních služeb na zajištění lékařských pohotovostních služeb v rámci doplňkové sítě v 
Jihočeském kraji v roce 2023 a schválit návrhy smluv o poskytnutí dotace. 
Výše dotace může pro žadatele činit maximálně 850 000,- Kč, bude poskytnuta na základě smluvního 
vztahu na činnost ordinace lékařské pohotovostní služby, zajišťovanou v časovém rozsahu minimálně 3 
hodiny ve všedních dnech a 8 hodin o sobotách, nedělích a svátcích, a budou z ní hrazeny pouze uznatelné 
náklady spojené se zajištěním činnosti lékařské pohotovostní služby, které nejsou hrazeny z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. 
Finanční prostředky určené k poskytnutí dotace na zajištění lékařských pohotovostních služeb v rámci 
doplňkové sítě v Jihočeském kraji v roce 2023 jsou alokovány v rozpočtu ORJ 09 - OZDR (ORJ 0953 
dotační politika, § 3513 Lékařská služba první pomoci, položka 5321 Neinvestiční transfery obcím). 
Návrh projednala rada kraje na své schůzi dne 16. 2. 2023.  
 
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. 
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8/ Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2023 
Ing. Rybák: zajištění výše uvedených činností je spolufinancováno z rozpočtu Jihočeského kraje formou 
vyrovnávací platby. Nemocnice České Budějovice, a.s., pro rok 2023 nežádá poskytnutí podpory 
(vyrovnávací platby) na činnosti, které vykonává jako služby obecného hospodářského zájmu na základě 
pověření, a to z důvodu předpokládaného kladného hospodaření v roce 2023. 
Alokace v objemu 30 000 000,00 Kč, která je na tuto podporu v rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2023 
vyčleněna, bude rozdělena mezi 8 zbývajících společností. Z této částky připadá na zajištění ÚPS cca 54 %. 
Tato činnost je ve všech nemocnicích ztrátová a ztrátovost je ovlivněna především růstem osobních nákladů, 
platbami od zdravotních pojišťoven a počtem ošetřených pacientů. Nejvyšší podíl nákladů této činnosti 
představují osobní náklady zdravotnického personálu.  
Rada Jihočeského kraje projednala dne 9. 3. 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. 
 
 
9/ Záměr vyčlenění nemovitých věcí obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a. s., 
tvořících tzv. dolní areál do nově vzniklé společnosti s ručením omezeným  
Ing. Rybák: cílem projektu je vytvořit moderní a logicky uspořádanou nemocnici, opustit dolní areál 
nemocnice (bývalá vojenská nemocnice), veškeré provozy přesunout pouze do horního areálu nemocnice a 
vytvořit v něm podmínky pro fungování oborů akutní péče v podobě monobloku. Celý projekt vznikl v roce 
2013 a byl opakovaně projednáván v rámci Rady Jihočeského kraje i Zastupitelstva Jihočeského kraje.  
Součástí druhé změny postupu financování akce „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu 
Nemocnice České Budějovice, a.s.“, schválené Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 18. 10. 2018 
usnesením č. 291/2018/ZK-16 bylo, že vypořádání uvolněných objektů v dolním areálu Nemocnice České 
Budějovice, a.s., bude řešeno samostatným věcným materiálem. 
Na základě „Projektu rozdělení společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., odštěpením se vznikem 
nové obchodní společnosti“ 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. 
Jihočeský kraj tím získá kontrolu nad nemovitostmi tvořícími tzv. dolní areál a bude moci v tomto prostoru 
realizovat své záměry s těmito nemovitostmi. 
 
RNDr. Zahradník: jsem předsedou dozorčí rady nemocnice a potvrzuji, že materiál rada projednala a 
schválila jej. 
Ing. Kalina: za mě ta otázka s.r.o. je nejlepší řešení v rámci daňových možností, bude také vyčlenění týkající 
se nakládání s majetkem nad 2 mil Kč, bude muset být požádáno o souhlas ZK a jakým způsobem bude kraj 
ztrátu řešit, jak je to namyšleno dál? – Ing. Rybák: v tomto okamžiku nemohu podat detailnější informace, 
nebylo o tomto rozhodnuto. Dotaz je směřován na fungování projektu, ten se v této fázi neschvaluje. 
Investorem je autor projektu přeměny. – Ing. Kalina: chápu, že to musí nastartovat nemocnice, poté bude 
100 % společníkem kraj a poté to spadne na odbor kraje. – Ing. Hajdušek: nemocnice dostaví nové pavilony, 
spodní areál se stane nadbytečným, záměr je využít jej pro sociální oblast a z části pro developery pro 
moderní urbanistické řešení. Jde o daňově a účetně nejjednodušší řešení. Tímto směrem se kraj vydá, bude 
se to projednávat příští týden na ZK. Jde o hrazení nezbytných nákladů. – Ing. Kalina: děkuji, chápu to, 
rámcově je to v pořádku.  
 
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 
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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, 
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. 
 
 
10/ Změna č. 1 v realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., 
„Rekonstrukce Interního pavilonu D“  
Ing. Rybák: o projektu bylo zastupitelstvo informováno již v rámci projednávání záměru realizace projektu 
„Nový multifunkční pavilon Nemocnice Český Krumlov, a.s.“ v roce 2016. V rámci tohoto materiálu byli 
zastupitelé seznámeni se Střednědobou koncepcí rozvoje obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, 
a.s., v letech 2016–2020, která byla součástí důvodových zpráv a zahrnovala tři etapy. I. etapou koncepce 
rozvoje byla realizace projektu nového multifunkčního pavilonu, která je již dokončena. II. etapou 
„Rekonstrukce LDN“, která byla úspěšně ukončena v roce 2020. III. etapa spočívá v modernizaci největších 
lůžkových oddělení, jimiž jsou chirurgie a interna. „Rekonstrukce Interního pavilonu D“ je zahrnuta do 
Investičního plánu Nemocnice Český Krumlov, a.s.  V rámci realizace investiční akce „Rekonstrukce 
interního pavilonu D“ budou kompletně zrekonstruovány 3 podlaží.  
 
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. 
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Hlasování 
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
11/ Darování matrací organizaci Člověk v tísni, o.p.s. 
Ing. Dědič: Jihočeský kraj disponuje počtem 1940 ks matrací v hodnotě 3 812 177,60 Kč, které byly 
nakoupeny pro účely zajištění nouzového ubytování Ukrajinců v rámci uprchlické krize. Zástupci organizace 
Člověk v tísni, o.p.s., po předběžných jednáních a nabídce pomoci, projevili o matrace zájem a zároveň 
přislíbili jejich transport do místa určení. Jihočeský kraj se rozhodl využít pro finanční pomoc tuto organizaci, 
protože se jak v oblasti pomoci po živelních katastrofách, tak i v oblasti Blízkého východu, pohybuje 
dlouhodobě. Organizace má potřebné zkušenosti a kontakty v dané oblasti. Prostřednictvím organizace byl 
poskytnut i finanční dar Jihočeského kraje za účelem zmírnění následků katastrofy. Vzhledem k tomu, že o 
poskytování darů z rozpočtu kraje v hodnotě nad 100 tis. Kč rozhoduje dle § 36 písm.  b) zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje, které však bude zasedat až dne 
23. 3. 2023, schválila rada kraje nejprve výpůjčku předmětných matrací, neboť z důvodu potřeby 
bezodkladné pomoci je žádoucí předat matrace do užívání co nejrychleji.  
 
NÁVRH USNESENÍ (k bodu „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. 
 
 
12/ Různé 
 
Členy FV odsouhlasen materiál Plán činnosti FV na letošní rok, který bude předložen na ZK dne 23.3.2023. 
 

Předseda výboru poděkoval přítomným za účast.  

 
Termín dalšího jednání FV je stanoven na 2. 5. 2023 od 11:00 hod. 
 
Materiály s pozvánkou v elektronické formě budou všem včas rozeslány. 
 
Konec jednání FV v 12:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Remtová, tajemnice 
Ověřil: Ing. Doležal, předseda 
 


