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FINANČNÍ VÝBOR 

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

 
České Budějovice dne 1.2.2021    

 
 

Z Á P I S      č. 2 
 
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo dne 1.2.2021 
od 11:00 hod videokonferenčně.             
 
Přítomni: 
Členové výboru: Mgr. Ing. Martin Doležal, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Ivo Ježek, Ing. Jan Bartošek, 
Ing. Jiří Kořínek, Ing. Petra Blížilová, Mgr. Jaromír Novák, Ing. Petr Holický, Ing. Petr Kalina, Josef 
Soumar, Ing. Tomáš Posekaný, Ing. Jiří Šimánek, Ing. František Dědič 
Přizváni: Ing. Ladislav Staněk, Ing. Jiří Fidler, Ing. Milan Rybák, Ing. Tomáš Hajdušek 
 
Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Ing. Doležal.  
Konstatoval, že přítomno je 13 členů a Výbor je usnášeníschopný.  
Ing. Bartošek od 11:20 h. 
 
 
Program jednání: 
 
 1. Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2020 /OEKO/ 
 2. Informace o daňových příjmech na rok 2020 /OEKO/ 
 3. Harmonogram projednání závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2020 /OEKO/ 
 4. Informace o rozpočtových opatřeních za leden – únor 2021 /OEKO/ 
 5. Harmonogram jednání Finančního výboru ZJK na období do 30.06.2021 /OEKO/ 
 6. Poskytnutí individuální účelové dotace založeným Jihočeským krajem ke krytí mimořádných odměn 
zaměstnanců nemocnic v souvislosti s pandemií COVID-19 /OZDR/ 
 7. Dodatek č. 1 k budoucí kupní smlouvě na koupi pozemků v k.ú. České Budějovice 4 /OHMS/ 
 8. Prodej části pozemku parcely KN č. 573 v k.ú. Vimperk /OHMS/ 
 9. Prodej učňovského areálu v k.ú. Dačice /OHMS/ 
10. Záměr směny částí pozemků v k.ú. Písek /OHMS/ 
11. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Písek od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech          
majetkových /OHMS/ 
12. Informace o materiálech připravených k projednání v zastupitelstvu kraje dne 11.02.2021 /OHMS/ 
13. Různé 
 
 
1. Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2020 
Ing. Staněk - jde o soubor rozpočtových opatření schválených v radě kraje dne 17. 12. 2020 a 
provedených rozpočtových opatření podle předchozích usnesení rady a zastupitelstva z prosince 
2020, upravený schodek 1 672,6 mil. Kč, upravený stav rozpočtové rezervy je 82,5 mil. Kč, radou 
kraje vzato na vědomí dne 28. 1. 2021, předloženo na jednání zastupitelstva 11. 2. 2021. 
Mgr. Novák – příloha č. 1 a opatření č. 429/R – část krácení dotace o 748 tis., Ing. Hajdušek – nižší 
dotace, než se předpokládalo, bude zřejmě následovat spor, dotace proplacena nebude. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje                 
bere na vědomí 
1. schválení rozpočtových opatření č. 413/R – 432/R na jednání rady kraje dne 17. 12. 2019 dle př. č. 1; 
2. informaci o zařazení nezbytně nutných rozpočtových opatření č. 433/Z a 434/R – 459/R v závěru 

roku 2020 dle př. č. 2. 
 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
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2. Informace o daňových příjmech za rok 2020 
Ing. Staněk -  jedná se o informativní materiál, plnění na 107,6 % upraveného ročního rozpočtu příjmů 
ze sdílených daní (loni 103,6 %), projednává pouze FV. Skutečnost je tedy o 7,6% vyšší, tj. o 
438 856,4 tis. Kč. více.  
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje                 
bere na vědomí 
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za rok 2020 na 107,6 % ročního 
rozpočtu daňových příjmů. 
 
Hlasování:  
12//0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
3. Harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2020 
Ing. Staněk - informativní materiál organizačního charakteru ve vazbě na schválené harmonogramy 
jednání RK a ZK v I. pololetí 2021. 
Cíl: projednání a schválení závěrečného účtu na zasedání ZK dne 24. 6. 2021, předloženo ke 
schválení na RK 28. 1. 2021. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje                 
bere na vědomí 
harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2020 podle přílohy materiálu 
FV010221_3. 
 
Hlasování: 
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
4. Informace o rozpočtových opatřeních za leden-únor 2021 
V průběhu projednávání tohoto bodu se připojil k jednání člen výboru Jan Bartošek. 
Ing. Hajdušek - jde o reakci na výsledek rozpočtového hospodaření JčK za rok 2020, které vystihuje 
tato tabulka: 
 

  

Schválený 
rozpočet 
(RS) 

Rozpočet 
upravený 
(UR) 

Skutečnost 
k 31. 12. 2020 

% plnění 
UR 

Rozdíl na 
upravený 
rozpočet 

Příjmy 19 117 121,20 19 247 188,99 19 763 990,58 102,69 +516 801,59 

z toho: tř. 1 Daňové příjmy 6 712 810,00 5 817 633,44 6 263 805,72 107,67 +446 172,28 

            tř. 2 Nedaňové příjmy 590 455,78 430 588,42 500 184,84 116,16 +69 596,42 

            tř. 3 Kapitálové příjmy 2 332,00 5 184,43 6 217,31 119,92 +1 032,87 

            tř. 4 Přijaté transfery 11 811 523,42 12 993 782,70 12 993 782,71 100,00 +0,01 

Výdaje 19 997 837,10 20 919 778,65 19 762 717,88 94,47 -1 157 060,77 

z toho: tř. 5 Běžné výdaje 15 863 976,88 17 276 910,05 16 854 263,98 97,55 -422 646,07 

           tř. 6 Kapitálové výdaje  4 133 860,22 3 642 868,60 2 908 453,89 79,84 -734 414,70 

Saldo  -880 715,90 -1 672 589,65 +1 272,70 -0,08 +1 673 862,36 

 
Návrh reaguje zejména na požadavky odpovědných míst na uplatnění principu meziroční 
převoditelnosti výdajů mezi roky 2020 a 2021, jejichž souhrnná výše je 924,20 mil. Kč a složení je 
následující: 

- meziroční převoditelnosti běžných výdajů  183,45 mil. Kč 
- meziroční převoditelnosti kapitálových výdajů  660,63 mil. Kč 
- snížení příjmů 2021 (dotace v závěru r. 2020)    80,12 mil. Kč. 

 
Ing. Hajdušek - na poradě vedení byla předběžně dosažena shoda na tom, že část kladného 
hospodářského výsledku roku 2020 bude v částce nepřesahující 30 mil. Kč přidělena do Fondu 
rozvoje školství. Jedná se o krytí výdajů na nezbytné opravy a rekonstrukce, jako např. výměna 
rozvodů, rekonstrukce střecha atd., které budou provedeny po dohodě s řediteli škol. Zbývající část 
HV roku 2020 bude navržena k přidělení do FRR. Podle stanoveného harmonogramu bude tento 
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návrh předložen ke schválení RK a následně ZK.  
Ing. Staněk – Jčk skončil r. 2020 s prakticky stejným zůstatkem na účtech v objemu 3 mld. Kč, s jakým 
rok 2020 začínal; upravený rozpočet investic na rok 2021 – více než 4 200 mil. Kč. 
Mgr. Novák – letos je to mimořádná částka, která je převáděna – vliv Covidu-19, přimlouvám se za 
podporu školství. 
Ing. Kalina – 7% pokles je pozitivní, pozor na budoucnost, jak se budou příjmy vyvíjet, přebytek z roku 
2020 je zavázán na akce, priority školství a zdravotnictví plus doprava, uvidíme na konci roku, jak se 
povede investiční záměry splnit. 
PaedDr. Váňa – velmi dobrá zpráva ohledně financí, ale budu vždy kritikem, když se akce nepodaří 
zrealizovat, rok je nejistý v souvislosti s pandemií. 
Ing. Bartošek – je tady velký tlak na připravenost akcí, letošní rok je těžko predikovatelný. 
Ing. Hajdušek – největší část výdajů, která se převádí do roku 2021, je část financí určená na opravu 
silnic (cca 346 mil. Kč), další významnou položkou jsou kotlíkové dotace (125 mil. Kč). Cílem pro rok 
2021 je vytvořit funkční systém pro evidenci a řízení kapitálových výdajů kraje „InfoKap“, který by 
umožnil on-line sledování přípravy a realizace kapitálových výdajů. Dále s OEKO jednáme, jak 
provádět rozpočtové změny s dopadem na saldo rozpočtu. Souhlasím s kolegou Bartoškem, těžko 
predikovat výši příjmů ze sdílených daní pro rok 2021. Nahrává nám ale to, že byla schválena trvalá 
rozpočtová změna daní ve prospěch obcí a krajů.  
Info z dnešní PV – cílem Jihočeského kraje je proočkovat rizikovou skupinu 80+ do konce února, od 
března by měla fungovat všechna očkovací centra ve všech okresech, poté i praktičtí lékaři. 
Ze strany MF bylo rozhodnuto o mimořádné dotaci 10 mil Kč pro každý kraj – vybavíme očkovací 
centra, nejvyšším nákladem je úprava stávajícího povrchu center, nájemné je symbolické, kraj bude 
hradit energie. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje                 
I. bere na vědomí  
schválení rozpočtového opatření 1/H hejtmanem kraje, 
předložení rozpočtových opatření č. 9/R – 65/R na jednání rady kraje dne 28. 1. 2021; 
II. souhlasí  
s předložením rozpočtových opatření č. 1/Z – 8/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 11. 2. 2021; 
III. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 1/Z – 8/Z. 
 
Hlasování: 
13/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
5. Harmonogram jednání Finančního výboru Zastupitelstva JčK na období do 30.6.2021 
Mgr. Ing. Doležal - termíny jednání jsou navrhovány ve vazbě na harmonogram zasedání 
zastupitelstva kraje na 1. pololetí roku 2021, který byl vzat na vědomí usnesením č. 70/2020/ZK-3 
na 3. jednání zastupitelstva dne 17. 12. 2020; návrh vychází ze zavedené praxe – jednání FV budou 
svolávána vždy týden před jednáním ZK, pravidelně v pondělí, vzhledem k aktuální epidemiologické 
situaci přitom bude preferována videokonferenční forma. 
Navržené termíny jednání FV jsou: 8.3., 19.4., 10.5. a 14.6. 2021. Součástí materiálu je návrh 
rámcového programu jednotlivých jednání FV se zaměřením na agendu ekonomického odboru s 
možností jeho operativního doplnění podle potřeby projednávání dalších aktuálních bodů. 
PaedDr. Váňa – raději bych se setkával osobně na úřadě. 
Ing. Hajdušek – situace není dobrá, hodně lidí je v karanténě, není vhodné se setkávat osobně. 
Ing. Kořínek – vzhledem k mému věku i situaci jsem rád, že je to formou videokonferenční. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje                 
schvaluje 
harmonogram jednání finančního výboru na období do 30. 6. 2021: 8. 3. 2021, 19. 4. 2021,  
10. 5. 2021 a 14. 6. 2021; 
2. rámcový program jednání dle přílohy materiálu FV010221_5. 
 
Hlasování: 
13/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
6. Poskytnutí individuální účelové dotace založeným Jihočeským krajem ke krytí mimořádných 
odměn zaměstnanců nemocnic v souvislosti s pandemií COVID-19 
Ing. Rybák - předmětem dotace z rozpočtu Jihočeského kraje je částečné krytí mimořádných odměn 
těch zaměstnanců, kteří se na zajištění činnosti antigenních odběrových center v době 21. – 23. 12. 
2020 podíleli. Parametry dotace jsou nastaveny tak, že se kraj podílí na úhradě osobních nákladů 
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max. 4 zdravotnických zaměstnanců ve směně. Výše dotace na 1 zaměstnance činí 1 000,- Kč/1 
hodina + zákonné sociální pojištění. Dotace bude poskytnuta ex post, tj. na základě již vyčíslených 
skutečných nákladů max. však do výše stanovených parametrů. S ohledem na celkovou částku a 
skutečnost, že u většiny nemocnic přesahuje požadovaná částka 
200 tis. Kč navrhujeme předložit celý soubor dotací zastupitelstvu kraje ke schválení. Celkově 
se jedná o dotace ve výši 1 320 606,00 Kč. Finanční prostředky v celkové výši 1 320 606,00 Kč budou 
finančně pokryty úsporou na odměnách zaměstnanců KÚ v roce 2020, a to formou částečného 
zapojení hospodářského výsledku kraje za rok 2020, na základě rozpočtového opatření, kterým byla 
příslušná částka převedena do rozpočtu 
ORJ 09 - OZDR (§ 3522 Ostatní nemocnice, položka 5216 Neinvestiční transfery obecním a krajským 
nemocnicím – obchodním společnostem). 

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
souhlasí 
s poskytnutím individuální dotace obchodním společnostem Nemocnice České Budějovice, a.s., 
IČO 26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, 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 a Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203 v celkové výši 
1 320 606,00 Kč, ve struktuře dle přílohy návrhu, ke krytí mimořádných odměn zaměstnanců 
nemocnic, kteří zajišťovali činnosti antigenního odběrového centra v období od 21. 12. 2020 do 23. 12. 
2020. 

 
Hlasování: 
13/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
7. Dodatek č. 1 k budoucí kupní smlouvě na koupi pozemků v k.ú. České Budějovic 4 
Ing. Fidler - powerpointová prezentace - Jihočeský kraj uzavřel v roce 2018 budoucí kupní smlouvu se 
spol. STAVMAT STAVEBNINY a.s. Společnost je stavebníkem akce „OS Dubičný potok – základní 
technická infrastruktura“. Stavební akcí mají být dotčeny 2 pozemky Jihočeského kraje, které po 
dokončení výstavby Jihočeský kraj stavebníkovi (budoucímu kupujícímu) prodá. V budoucí smlouvě 
se Jihočeský kraj zavázal, že do té doby tyto pozemky nijak nezatíží. V rámci výstavby nyní vyvstala 
potřeba přeložit stávající vedení VN a uložit HDPE trubky pro optický kabel, což znamená zřídit věcné 
břemeno ve prospěch společnosti EG.D, a.s., IČO 28085400. Vzhledem ke shora uvedenému 
potřebuje Jihočeský kraj souhlas budoucího kupujícího ve formě dodatku k budoucí smlouvě. 
 
NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Dodatek č. 1 k budoucí kupní smlouvě na koupi pozemků 
v k. ú. České Budějovice 4“) 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu 
doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení: 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
návrh dodatku č. 1 k budoucí kupní smlouvě na koupi pozemků v k. ú. České Budějovice 4 
č. SSB/OHMS/161/18 dle přílohy návrhu č. 14/ZK/21; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů 
vedoucích k realizaci části I. tohoto usnesení. 
 
Hlasování: 
13/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
8. Prodej části pozemku parcely KN č. 573 v k.ú. Vimperk 
Ing. Fidler - powerpointová prezentace - Odboru hospodářské a majetkové správy (dále jen „OHMS“) 
byla doručena žádost od fyzických osob, oba bytem 1. máje 610, Vimperk II, 385 01 Vimperk (dále jen 
„navrhovatelé“) na odkoupení části pozemku parcely KN č. 573. OHMS nechal za účasti navrhovatelů, 
zástupců školy a zástupců Jihočeského kraje vyhotovit geometrický plán č. 2643-15/2020, kde byl  
oddělen nově vzniklý pozemek parcela KN č. 573/2 o výměře 18 m2. Znaleckým posudkem byla cena 
pozemku stanovena v místě a čase obvyklém ve výši 7.400 Kč + náklady spojené s prodejem. 
 
NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Prodej části pozemku parcely KN č. 573 v k. ú. Vimperk“) 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu 
doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení: 
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Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. prodej pozemku parcely KN č. 573/2 o výměře 18 m2, oddělené dosud nezapsaným geometrickým 
plánem č. 2643-15/2020 z pozemku parcely KN 573 v k. ú. Vimperk, do vlastnictví Zdeňka Havlana a 
Jany Havlanové, oba bytem 1. máje 610, Vimperk II, 385 01 Vimperk za cenu v místě a čase 
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 7.400 Kč + náklady spojené s prodejem, 
2. vyjmutí uvedeného majetku dle části I. 1. tohoto usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem 
Střední školy a základní školy, Vimperk, Nerudova 267, IČO: 00477419, zřizované krajem, ke dni 
podání návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 
1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení 
2. zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací 
listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení. 
 
Hlasování: 
13/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
9. Prodej učňovského areálu v k.ú. Dačice 
Ing. Fidler - jedná se o prodej areálu „Centra praktického vyučování SŠTO Dačice“ společnosti 2 ES 
Dexter s. r. o., IČO 63278529, a to pozemku parcely KN č. 1366, pozemku parcely KN č. 1367/1, 
jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 529, pozemku parcely KN č. 1367/2, jehož 
součástí je stavba občanského vybavení. bez čp/če, pozemku parcely KN č. 1367/3, jehož součástí je 
stavba občanského vybavení bez čp/če, pozemku parcely KN č. 1367/4, jehož součástí je jiná stavba 
bez čp/če a pozemku parcely KN č. 1368, k. ú. Dačice, obec Dačice, za cenu nejvyšší podané 
nabídky ve výši 12.100.000 Kč + náklady spojené s prodejem. 
Mgr. Novák – očekával jsem, že cena bude vyšší, je to včetně zbyt. majetku? – Ing. Fidler - ano, 
zbytný majetek se prodává vč. stavby. 
 
NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Prodej učňovského areálu v k. ú. Dačice“) 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu 
doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení: 

 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. prodej areálu „Centra praktického vyučování SŠTO Dačice“ společnosti 2 ES Dexter s. r. o., IČO 
63278529, a to pozemku parcely KN č. 1366, pozemku parcely KN č. 1367/1, jehož součástí je stavba 
občanského vybavení č. p. 529, pozemku parcely KN č. 1367/2, jehož součástí je stavba občanského 
vybavení. bez čp/če, pozemku parcely KN č. 1367/3, jehož součástí je stavba občanského vybavení 
bez čp/če, pozemku parcely KN č. 1367/4, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če a pozemku parcely 
KN č. 1368, k. ú. Dačice, obec Dačice, za cenu nejvyšší podané nabídky ve výši 12.100.000 Kč + 
náklady spojené s prodejem, 
2. vyjmutí uvedeného majetku dle části I. 1. tohoto usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem, 
Střední školy technické a obchodní, Strojírenská 304, Dačice, IČO 13503308, zřizované krajem, ke 
dni podání návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí, 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 
1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. usnesení 
2. zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací 
listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení. 

 
Hlasování: 
13/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
10. Záměr směny částí pozemků v k.ú. Písek 
Ing. Fidler - jedná se o záměr směny části pozemku pozemkové parcely KN č. 2148/2 o výměře cca 
380 m2 a části pozemku pozemkové parcely KN  č. 316/1 o výměře cca 1751 m2 ve vlastnictví 
Jihočeského kraje za část pozemku pozemkové parcely KN č. 2770/3 o výměře cca 2382 m2, ve 
vlastnictví města Písek, vše v k. ú. Písek, bez cenového vyrovnání a s úhradou ½ nákladů spojených 
se směnou. Záměr směnit pozemky vzešel ze strany města, které má zájem na získaných částech 
pozemků vybudovat část obslužné komunikace pro novou zástavbu v lokalitě bývalých Žižkových 
kasáren, která bude v budoucnu propojena s kruhovým objezdem v Pražské ulici.  
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Ing. Kalina – požádal bych o podporu, jedná se o lukrativní území, město Písek má zde dlouhodobý 
problém, směnou stabilizujeme toto území, kraji to umožňují rozvoj těchto škol. 
p. Soumar – tato směna je klíčová a výhodná, žádám též o podporu. 
 
NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Záměr směny částí pozemků v k. ú. Písek“) 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu 
doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení: 
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
záměr směny části pozemku pozemkové parcely KN č. 2148/2 o výměře cca 380 m2 a části pozemku 
pozemkové parcely KN č. 316/1 o výměře cca 1751 m2 ve vlastnictví Jihočeského kraje za část 
pozemku pozemkové parcely KN č. 2770/3 o výměře cca 2382 m2, ve vlastnictví města Písek, IČO 
00249998, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 19 Písek, vše v k. ú. Písek, bez cenového 
vyrovnání a s úhradou ½ nákladů spojených se směnou; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., 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 města 
Písek připravit návrh směny předmětných nemovitostí k projednání v orgánech kraje. 
 
Hlasování: 
13/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
11. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Písek od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech          
majetkových 
Ing. Fidler - jedná se o bezúplatný převod pozemků p.č. st. 4602 a p.č. st.4603 ve vlastnictví ČR-
ÚZSVM pod stavbami ve vlastnictví Jihočeského kraje (budovy na pozemcích p. č. st. 4602 
a 4603 byly předány k hospodaření příspěvkové organizaci zřizované Jihočeským krajem – Domu dětí 
a mládeže, Písek, Švantlova 2394, IČO 60869941, která je využívá jako klubovny pro účely sportovní, 
tělovýchovné a pro práci s dětmi a mládeží).   
Majetkové dispozice jsou celkem vyrovnané.  
 
NÁVRH USNESENÍ (k bodu „Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Písek od ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových“) 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
I. doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Písek s usnesením ve znění: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. bezúplatný převod pozemků stavebních parcel č. 4602 a č. 4603, na nichž stojí stavby občanské 
vybavenosti bez čp/če ve vlastnictví Jihočeského kraje a pozemku pozemkové parcely č. 54/1, vše 
v k. ú Písek z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 128 00 Praha, IČO 69797111, do vlastnictví Jihočeského kraje dle návrhu 
smlouvy o bezúplatném převodu v příloze č. 1 návrhu č. 8/ZK/21, 
2. předání pozemků dle části I. 1. usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Domu dětí a 
mládeže, Písek, Švantlova 2394, 397 01 Písek, IČO 60869941, zřizovanému krajem, ke dni podání 
návrhu na vklad práva ze smlouvy o bezúplatném převodu do katastru nemovitostí, 
3. zřízení věcného práva v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., spočívajícího v závazku 
nabyvatele (povinného) nezcizit převáděný majetek dle části I. 1. usnesení a nezatížit jej zástavním 
právem, a to po dobu 10 let od okamžiku právních účinků vkladu vlastnického práva dle návrhu 
smlouvy o bezúplatném převodu v příloze č. 1 návrhu č. 8/ZK/21do katastru nemovitostí;  
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu: 
1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. a I. 3. usnesení,  
2. zajistit po vkladu práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny 
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení. 
 
 
Hlasování: 
13/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
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12. Informace o materiálech připravených k projednání v zastupitelstvu kraje dne 11.02.2021 
Ing. Fidler - na základě požadavku finančního výboru předkládá odbor hospodářské a majetkové 
správy stručný přehled připravených materiálů k projednání na zastupitelstvu kraje dne 11.02.2021: 
1) Dodatek č. 1 k budoucí kupní smlouvě na koupi pozemků v k.ú. České Budějovice 4  
2) Prodej části pozemku parcely KN č. 573 v k.ú. Vimperk  
3) Prodej učňovského areálu v k.ú.  
4) Záměr směny částí pozemků v k.ú. Písek  
5) Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Písek od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  
6) Změna usnesení č. 44/2020ZK-26 – prodej části pozemku v k.ú. Měšice u Tábora. 
 

Pokud konkrétní materiál nebyl předložen přímo k předprojednání finančnímu výboru, je pro   
podrobnější informace k nahlédnutí na OHMS.  
 
NÁVRH UNESENÍ (k bodu „Informace o materiálech připravených k projednání  
v zastupitelstvu kraje dne 11.02.2021) 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí  
informaci o přehledu majetkových dispozic připravených k projednání na zasedání zastupitelstva kraje 
dne 11.02.2021. 
 
Hlasování: 
13/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
13. Různé 
 

• na ZJK dne 11/2 bude předložen Plán činnosti Finančního výboru na rok 2021 – předkládá 
Mgr. Ing. Doležal 

• Ing. Staněk – usnesení k rozpočtu r. 2021 – prosím členy FV o jakékoli zpřesnění – primárně 
členové ZK, možno zaslat i korespondenčně 

• J. Soumar – specifikace rozklikávacího rozpočtu – bude zaslán informativní email Ing. 
Hajduškovi, Ing. Staňkovi a Mgr. Ing. Doležalovi, budu rád, když se využijí metadata, která 
úřad sbírá → Ing. Hajdušek – setkáme se zde i s kolegy z OINFO a OEKO, navrhnu termíny 
setkání 
 

 
 

Předseda výboru poděkoval přítomným za účast, další termín zasedání je stanoven na 8.3.2021 od 
11.00 hod videokonferenčně. 
Materiály s pozvánkou v elektronické formě budou všem v čas rozeslány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Markéta Zlata Remtová, tajemnice 
Ověřil: Mgr. Ing. Martin Doležal, předseda 
 
 
 
 
 
 
 
  


