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USNESENÍ 

z 20. schůze Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 

 ze dne 13. 3. 2023 

  

K bodu č. 2: Vyčlenění nemovitých věcí obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a. s., tvořících 
tzv. dolní areál do nově vzniklé společnosti s ručením omezeným 
Usnesení č. 5/2023/ZDV-20 
Výbor pro zdravotnictví 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,  
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: 
9/0/0 
 
 
K bodu č. 3: Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2023 
Usnesení č. 6/2023/ZDV-20 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje  
zastupitelstvu kraje 
schválit poskytnutí dotace 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. 
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Hlasování: 
9/0/0 
 
K bodu č. 4: Zajištění lékařských pohotovostních služeb v Jihočeském kraji v roce 2023 v lokalitách s horší 
dostupností zdravotní péče 
Usnesení č. 7/2023/ZDV-20 
Výbor pro zdravotnictví 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: 
9/0/0 
 
K bodu č. 5: Změna č. 1 v realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., 
„Rekonstrukce Interního pavilonu D“ 
Usnesení č. 8/2023/ZDV-20 
Výbor pro zdravotnictví 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: 
9/0/0 

 

K bodu č. 6: Aktuální epidemiologická situace 
Usnesení č. 9/2023/ZDV-20 
Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí 
informaci o aktuální epidemiologické situaci.  
 
Hlasování: 
9/0/0 

 

 

 

Zapsala:  Iveta Kůzlová     

 

Ověřovatel: Mgr. Ivana Stráská 


