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

České Budějovice dne 8.3.2021

ZÁPIS

č. 3

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo dne 8.3.2021
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. Ivan Sýkora, Mgr. Jiří Gruntorád, Ing. Milan Rybák, Ing. Tomáš
Hajdušek
Jednání zahájil a řídil předseda Mgr. Ing. Doležal.
Konstatoval, že přítomno je 12 členů a Výbor je usnášeníschopný.
Program jednání byl odsouhlasen.
Program jednání:
1/ Informace o rozpočtových opatřeních za únor-březen 2021 /OEKO/
2/ Informace o daňových příjmech za leden-únor 2021 /OEKO/
3/ Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje na rok 2021 /OEKO/
4/ Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2021 /OEKO/
5/ Poskytnutí individuálních dotací na rok 2021 ostatním subjektům v gesci OEKO /OEKO/
6/ Žádost o poskytnutí individuální dotace Klubu českých turistů Tábor na rok 2021 /KHEJ/
7/ Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2021 /OZDR/
8/ Záměr darování pozemků v k.ú. Lišov městu Lišov /OHMS/
9/ Záměr budoucí směny pozemků v k.ú. Lišov /OHMS/
10/ Koupě pozemku v k. ú. Tábor /OHMS/
11/ Prodej části pozemku v k. ú. Veselka u Vimperka /OHMS/
12/ Záměr darování části pozemku městu Jindřichův Hradec /OHMS/
13/ Informace o materiálech připravených k projednání v zastupitelstvu kraje dne 18.03.2021/OHMS/
14/ Finanční prostředky na úhradu ztráty související s pandemií SARS CoV-2 z dopravní obslužnosti
za rok 2020 /ODSH/
15/ Různé - informace o plnění rozpočtu /Ing. Hajdušek/

1. Informace o rozpočtových opatřeních za únor-březen 2021
Ing. Staněk: celkem 34 rozpočtových opatření, z toho 1 provedeno na základě rozhodnutí hejtmana
kraje, 2 rozpočtová opatření v kompetenci ZK a 31 rozpočtových opatření v kompetenci RK.
Zvýšení povoleného schodku celkem o 102,2 mil. Kč, z toho 100,0 mil. Kč doplatek dopravní
obslužnosti za r. 2020 na úhradu ztráty dopravců související s epidemií SARS CoV-2
z hospodářského výsledku 2020, 1,7 mil. Kč finanční vypořádání dotací za rok 2020 a 0,5 mil. Kč
poskytnutí individuální dotace žadateli FK Spartak MAS Sezimovo Ústí na rekonstrukci fotbalového
stadionu z vratky realizované v roce 2020.
Upravený schodek 2 227,4 mil. Kč, bez dopadu do rozpočtové rezervy, stav rozpočtové rezervy je
25,0 mil Kč.
Soubor výše uvedených rozpočtových změn následně projednává ZK dne 18. 3. 2021.

1

Mgr. Novák: RO 78 – zdá se mi, že je letos vysoké – Ing. Staněk: nevybočuje ze zavedené praxe,
není to nic dramatického, jsou to prostředky, které nelze využít jinak, a proto se musí vrátit MČMT;
Mgr. Novák: oproti loňsku se mi to zdá opravdu příliš vysoké – Ing. Staněk: školy se nechtějí dopustit
porušení rozpočtové kázně a z toho důvodu tyto finanční prostředky vrací.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. schválení rozpočtového opatření 2/H hejtmanem kraje,
2. schválení rozpočtových opatření č. 66/R – 75/R na jednání rady kraje dne 18. 2. 2021,
3. schválení rozpočtových opatření č. 76/R – 88/R na jednání rady kraje dne 25. 2. 2021,
4. předložení rozpočtových opatření č. 90/R – 97/R na jednání rady kraje dne 4. 3. 2021;
II. souhlasí
s předložením rozpočtových opatření č. 89/Z a 98/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 18. 3. 2021;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 89/Z a 98/Z.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
K jednání se v 11:20 h připojil Ing. Bartošek.
2. Informace o daňových příjmech za leden-únor 2021
Ing. Staněk: plnění na 18,1 % ročního rozpočtu příjmů ze sdílených daní, loni to bylo 17,9 %
upraveného rozpočtu.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-únor roku 2021 na 18,1 %
ročního rozpočtu daňových příjmů.
Hlasování:
13/0/0
Usnesení bylo přijato.
3. Poskytnutí individuální dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje na rok 2021
Ing. Staněk: v rozpočtové dokumentaci ke schváleném rozpočtu na rok 2021, konkrétně v příloze
příjmy a výdaje podle odpovědných míst, jsou obsaženy i alokace ke krytí předpokládaného dotačního
vztahu k vyjmenovaným příjemcům. Nyní jde o vlastní rozhodnutí o poskytnutí dotace konkrétnímu
příjemci, v tomto případě Regionální agrární komoře Jihočeského kraje ve výši 1,9 mil. Kč. Obdobně
tomu bude i u následujících bodů 4 a 5 pozvánky. ZK projedná dne 18. 3. 2021.
J. Soumar: pro tyto dotace není možný žádný dotační titul? - Ing. Staněk: ano, pro tento typ podpory
není žádný DP vypsán.
Ing. Kalina: nemám problém schválit, mrzí mě, že se tam objevuje zpráva z minulých let, dotace je
bohulibá, chybí mi informace, jak byly prostředky využity konkrétně, mělo by to být součástí materiálu
– Ing. Staněk: konstatuji, že i přesto však byly podmínky dotační smlouvy splněny.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Regionální agrární komory Jihočeského kraje o poskytnutí individuální dotace na rok 2021
dle přílohy č. 1;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje dle důvodové zprávy a příloh schválit:
1. rozsah činností vykonávaných Regionální agrární komorou Jihočeského kraje ve veřejném zájmu
kraje v roce 2021 dle přílohy č. 2,
2. kalkulaci vyrovnávací platby po vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 3,
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3. poskytnutí dotace Regionální agrární komoře Jihočeského kraje (IČO: 26037041) ve výši
1 900 000 Kč na úhradu ztráty z činností vykonávaných ve veřejném zájmu kraje v roce 2021,
4. návrh dotační smlouvy ve znění dle přílohy č. 4.
Hlasování:
12/0/1
Usnesení bylo přijato.
4. Poskytnutí individuální dotace Jihočeské hospodářské komoře na rok 2021
Ing. Staněk: pro rok 2021 činí předběžná alokace 1 600 000 Kč, jinak je komentář identický
s předchozím bodem.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost Jihočeské hospodářské komory o poskytnutí individuální dotace na rok 2021 dle přílohy č. 1;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje dle důvodové zprávy a příloh schválit:
1. rozsah činností vykonávaných Jihočeskou hospodářskou komorou ve veřejném zájmu kraje v roce
2021 dle přílohy č. 2,
2. kalkulaci vyrovnávací platby po vyčíslení ztrát jednotlivých činností dle přílohy č. 3,
3. poskytnutí dotace Jihočeské hospodářské komoře (IČO: 48208248) ve výši 1 600 000 Kč
na úhradu ztráty z činností vykonávaných ve veřejném zájmu kraje v roce 2021,
4. návrh dotační smlouvy ve znění dle přílohy č. 4.
Hlasování:
11/0/2
Usnesení bylo přijato.
5. Poskytnutí individuálních dotací na rok 2021 ostatním subjektům v gesci OEKO
Ing. Staněk: i v tomto případě se jedná o individuální dotace jmenovitým subjektům, o jejichž
předběžných alokacích bylo ZK informováno při schvalování rozpočtu kraje pro rok 2021 a které byly
zařazeny do gesce ekonomického odboru. Kompetenčně bylo použito ustanovení § 36 odst. 1 písm. c)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, tzn. zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodovat o dotacích nad 200 000
Kč, do této hranice jde o působnost rady kraje podle ustanovení § 59 odst. 2 písm. a) zákona
o krajích.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
přijetí žádostí o poskytnutí individuálních dotací dle důvodové zprávy;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru v příloze
materiálu FV080321_5 s těmito subjekty:
1. Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z. s., IČO 47261102, ve výši 330 000 Kč, v režimu
de minimis,
2. Jihočeská Silva Nortica, IČO 70659061, ve výši 490 000 Kč, v režimu de minimis,
3. Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s., IČO 26091089, ve výši 300 000 Kč,
v režimu de minimis,
4. Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s., IČO 25154711, ve výši 400 000 Kč, v režimu
de minimis,
5. Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje, IČO 71213198, ve výši 380 000 Kč, v režimu
de minimis.
Hlasování:
13/0/0
Usnesení bylo přijato.
6. Žádost o poskytnutí individuální dotace Klubu českých turistů Tábor na rok 2021
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Mgr. Gruntorád: požadovaná výše dotace činí 650 000,- Kč, dotace v režimu de minimis, účel dotace:
podpora údržby značení pěších, lyžařských, pásových cyklistických a jezdeckých turistických tras a
instalace bezúdržbových stojanů nástěnných map v Jihočeském kraji v roce 2021 a částečná úhrada
tisku Kalendáře turistických akcí Jihočeského kraje pro rok 2022. Předmětem dotace jsou značkařské
práce v terénu, údržba a obnova značení pěších, lyžařských, jezdeckých a pásových cyklotras,
značkařský materiál, cestovné, jízdné, stravné, nájemné skladovacích prostor určených pro uložení
materiálu potřebného ke značení tras, náklady spojené s kontrolní činností vyznačených tras, náklady
spojené s vydáním Kalendáře turistických akcí JK pro rok 2022, instalace nových stojanů nástěnných
map pro veřejnost, provedení rekonstrukce nebo celkové výměny lávek u Doudleb a v Turoveckých
lesích a provedení úprav schůdnosti dalších úseků tras v kraji.
Porada vedení dne 8. 2. 2021 v rámci svého jednání navrhla požadované výši dotace vyhovět
v omezené míře, a to konkrétně částkou 400.000,- Kč.
Ing. Doležal: kdo je příjemcem? – Mgr. Gruntorád: KČT Tábor.
Ing. Holický: 5 let se dávala dotace půlmilionová, 150 tis si chtějí vybrat poté, co se situace
normalizuje, dobré by bylo vrátit to na zmíněných 500 tis. Kč - Mgr. Gruntorád: platí se jen
min.náklady, vedení kraje odsouhlasilo v letošním roce 400 tis. Kč.
Ing. Doležal: KČT bude žádat o modifikaci? – Mgr. Gruntorád: ano, bude schůzka s panem hejtmanem
PaedDr. Váňa: přimlouvám se, aby materiál byl schválen tak, jak byl předložen.
Mgr. Novák: doporučuji zahrnout do usnesení – apelovat na vedení, aby byla další jednání – PaedDr.
Váňa: nechal bych usnesení tak, jak je navrženo.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
souhlasí
1. s poskytnutím individuální dotace z rozpočtu KHEJ Klubu českých turistů Tábor, Fügnerova 822,
390 02 Tábor, IČO 00476854, ve výši 400.000,- Kč a uzavřením veřejnoprávní smlouvy s tímto
subjektem;
2. se vzorem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 1 materiálu.
Hlasování:
12/0/1
Usnesení bylo přijato.
7. Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2021
Ing. Rybák: konkrétně se jedná o zajištění:
− lékařské pohotovostní služby (všechny nemocnice, vyjma společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.),
− pohotovostní služby zubních lékařů (pouze Nemocnice České Budějovice, a.s.),
− lékárenské pohotovostní služby (pouze Nemocnice České Budějovice, a.s.),
− pohotovostních služeb na ambulancích (dále též ÚPS) (vyjma Nemocnice Dačice, a.s., a Jihočeské
nemocnice, a.s., všechny obchodní společnosti v oblasti zdravotnictví),
− pracovního lékařství (pouze Nemocnice České Budějovice, a.s.),
− soudního lékařství (pouze Nemocnice České Budějovice, a.s.),
− ambulantní a lůžkové péče v Nemocnici Dačice, a.s.,
− servisních a koordinačních činností realizovaných společností Jihočeské nemocnice, a.s.,
pro Jihočeský kraj a jím založené společnosti v oblasti zdravotnictví.
Zajištění výše uvedených činností je spolufinancováno z rozpočtu Jihočeského kraje formou
vyrovnávací platby. S ohledem na tento jednorázový bonus většina nemocnic požaduje vyrovnávací
platbu pouze na zajištění činnosti ÚPS.
Největší podíl vyrovnávací platby (cca 82 %) v roce 2021 připadá na zajištění činnosti ÚPS. Tato
činnost je ve všech nemocnicích vysoce ztrátová a nárůst ztrátovosti je dán především růstem
osobních nákladů. Nejvyšší podíl nákladů této činnosti představují osobní náklady zdravotnického
personálu. Přehled společností s požadovanou výší podpory je uveden v příloze tohoto materiálu.
Celkově se jedná o dotace ve výši 75 680 000,- Kč.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
souhlasí
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s poskytnutím dotací jako vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2021 obchodním
společnostem Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 26068877, 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 75 680 000,- Kč.
Hlasování:
13/0/0
Usnesení bylo přijato.
8. Záměr darování pozemků v k.ú. Lišov městu Lišov
Ing. Sýkora: jedná se o první část vzájemného darování pozemků mezi krajem a městem Lišov. Kraj
daruje městu pozemek, který potřebuje v souvislosti s připravovanou stavbou nové tělocvičny. Město
na oplátku daruje kraji dva pozemky zaplocené do areálu v Krátké ulici v Lišově, se kterým hospodaří
SOU Lišov, tím dojde k narovnání majetkoprávních vztahů v areálu. Město se zavázalo, že na své
náklady přemístí plynovou kapličku, posune bránu školy a část oplocení.
Jihočeský kraj mimo jiné vlastní i nemovitosti tvořící oplocený areál v Krátké ulici v Lišově, se kterým
hospodaří Střední odborné učiliště, Lišov (dále jen „škola“). V areálu se nachází několik pozemků,
které mají jiného vlastníka a nejsou dosud majetkově vypořádány. Patří k nim pozemky ve vlastnictví
města Lišov.
Brána do areálu se nachází na pozemku poz. parcele KN p. č. 780/24 školy. Do areálu se vjíždí přes
pozemek poz. parcelu KN p. č. 780/12 města, na který navazují další městské pozemky. Na jednom z
nich stojí budova tělocvičny (st. parcela KN p. č. 707). Ta je prostorově i technicky nevyhovující, má
být zbourána a místo ní bude postaven větší objekt. Město má na vybudování nové tělocvičny
zpracovanou studii, která počítá i s prodloužením stávající komunikace a s vytvořením dostatečného
počtu parkovacích míst. Vzhledem k tomu, že na jejich vybudování bude potřebovat více prostoru,
obrátilo se město na Jihočeský kraj se žádostí o převod části pozemku poz. parcely KN p. č. 780/24 o
výměře cca 742 m2 výměnou za shora uvedené zaplocené pozemky města. Převod město navrhuje
realizovat formou vzájemného darování.
Škola má zájem zároveň s touto transakcí majetkoprávně vypořádat pozemek FO p. č. 2179/8. FO je
ochotna tento pozemek vyměnit za část pozemku poz. parcely KN p. č. 780/24 školy, která
bezprostředně sousedí s jejím pozemkem poz. parcelou KN p. č. 780/23 a bude mít stejnou výměru.
Takto nabytý pozemek chce užívat k parkování několika firemních dodávek, které nyní parkuje na
městském pozemku proti stávající tělocvičně, kde zabírají místo pro parkování osobních vozidel. Na
hranici mezi těmito pozemky ale stojí velké plynové zařízení distribuční soustavy, tzv. „kaplička2“, což
tento záměr značně komplikuje.
Vzhledem k tomu, že je majetkové vypořádání Jihočeského kraje s FO jak v zájmu školy, tak města,
bylo dohodnuto, že město na své náklady „kapličku“ přemístí. Zároveň na své náklady posune bránu
školy a příslušnou část oplocení. Tato skutečnost bude kompenzací za rozdíl mezi výměrami
nabývaných a pozbývaných pozemků, který činí 155 m2 ve prospěch města.
Mgr. Novák: jsme v záměru, přijetí je jediné, jsem pro přijetí návrhu.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu
doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
záměr darování pozemku poz. parcely KN p. č. 780/32 o výměře 742 m2, oddělené dosud
nezapsaným geometrickým plánem č. 2151-1/2021 z parcely KN p. č. 780/24 v k. ú. Lišov, ve
vlastnictví Jihočeského kraje, do vlastnictví města Lišov, se sídlem třída 5. května 139, 373 72 Lišov,
IČO 00245178;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., 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:
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12/0/0
Usnesení bylo přijato.
9. Záměr budoucí směny pozemků v k.ú. Lišov
Ing. Sýkora: účelem je narovnat majetkoprávní vztahy v areálu v Krátké ulici v Lišově, se kterým
hospodaří SOU Lišov. Jedná se o směnu pozemku kraje za pozemek FO bez doplatku (71 m2 za 71
m2), směnu bez doplatku bude možné realizovat po přesunutí plynové kapličky městem viz předchozí
materiál.
S areálem bezprostředně sousedí pozemky ve vlastnictví fyzické osoby (dále jen „FO“) - *****, a jeden
z nich je do areálu zaplocen. Jedná se o pozemek poz. parcelu KN p. č. 2179/8, ostatní plocha o
výměře 71 m2. Škola má zájem narovnat vlastnické vztahy k tomuto pozemku s uživatelskými.
FO je ochotna předmětný pozemek vyměnit za část pozemku poz. parcely KN p. č. 780/24 školy o
výměře 71 m2, která se nachází podél plotu na hranici pozemku poz. parcely KN p. č. 780/23.
Realizaci směny brání skutečnost, že na hranici mezi pozemkem školy p. č. 780/24 a pozemkem FO
p. č. 780/23 stojí velké plynové zařízení distribuční soustavy, tzv. „kaplička“.
Město Lišov se v majetkové dispozici s Jihočeským krajem popisované v návrhu č. 71/ZK/21 „Záměr
darování pozemku v k. ú. Lišov městu Lišov“, zavázalo, že tuto “kapličku“ na své náklady přemístí.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu
doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
záměr budoucí směny pozemků v k. ú. Lišov, a to: pozemku poz. parcely KN p. č. 780/33 o výměře
71 m2, oddělené dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2151-1/2021 z parcely KN p. č. 780/24
ve vlastnictví Jihočeského kraje, za pozemek poz. parcelu KN p. č. 2179/8 ve *****, bez cenového
vyrovnání;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zveřejnit záměr budoucí směny 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 schválení budoucí směny k projednání
orgánům kraje.
Hlasování:
13/0/0
Usnesení bylo přijato.
10. Koupě pozemku v k. ú. Tábor
Ing. Sýkora: pozemek 5293/7 v k. ú. Tábor je součástí souvislé plochy zemědělsky obhospodařované
půdy, který má škola (VOŠ a SZeŠ Tábor) přihlášen jako oprávněný subjekt k čerpání zemědělských
dotací. Fyzická osoba nabídla škole pozemek ke koupi za cenu 35 Kč/m2, tj celkem 192 885 Kč.
Odbor hospodářské a majetkové správy si nechal požadovanou kupní cenu posoudit soudním
znalcem. Ten písemně sdělil, že vzhledem k tomu, že pozemek navazuje na stávávající zástavbu, a to
jak rekreačních objektů, tak na plochy pro technickou infrastrukturu a výrobní areály, je cena pozemku
adekvátní
Zřizovatelský odbor – OŠMT současně předkládá radě kraje návrh na schválení odvodu ve výši 192
885 Kč z fondu investic školy do rozpočtu kraje pro zabezpečení zdrojů k profinancování pořizovací
ceny (návrh č. 170/RK/21) a následně prostřednictvím OEKO předloží ke schválení rozpočtové
opatření k převodu nařízeného odvodu. Příjmy budou rozpočtovány do rozpočtu ORJ 8 – OŠMT a
výdaje do rozpočtu ORJ 4 -OHMS.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Koupě pozemku v k. ú. Tábor s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. koupi pozemku parcely KN č. 5293/7 o výměře 5511 m2 v k. ú. Tábor, od paní *****, za kupní cenu
stanovenou prodávajícím, a to ve výši 192 885 Kč, do vlastnictví Jihočeského kraje, dle návrhu
smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 54/ZK/21,
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2. předání uvedeného majetku dle části I. 1. tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem
Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, IČO
60064781, zřizované krajem, ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy
do katastru nemovitostí,
II. bere na vědomí
informaci, že rada schválila nařízený odvod z fondu investic Vyšší odborné školy a Střední
zemědělské školy, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788, IČO 60064781, do rozpočtu kraje k úhradě
kupní ceny za pozemek uvedený v části I. 1. tohoto usnesení;
III. 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 práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení.
Mgr. Novák: s paní ***** bylo realizováno již několik obchodů, bylo to trošku horší ze začátku, pak se
to již srovnalo, cena je dobrá, pozemek je strategický, jsem pro uskutečnění.
Ing. Kalina: jsem pro koupi pozemku, školní statek by měl mít vlastní půdu.
Ing. Doležal: cena je velice příznivá.
Hlasování:
13/0/0
Usnesení bylo přijato.
11. Prodej části pozemku v k. ú. Veselka u Vimperka
Ing. Sýkora: jedná se o prodej části pozemku p. č. 46/1, která byla dle geometrického plánu č. 44178/2020 označena jako díl „a“ o výměře 23 m2 v katastrálním území Veselka u Vimperka, a to se
všemi součástmi a příslušenstvím. Pozemek je pod stavbou ve vlastnictví Evangelické církve
metodistické. Znaleckým posudkem č. 4534/2020 ze dne 13.10.2020 byla stanovena kupní cena v
místě a čase obvyklá předmětné části pozemku na 350 Kč. Materiál byl projednáván ve finančním
výboru jako záměr prodeje dne 31.08.2020.
Jihočeský kraj je vlastníkem a Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu
1952/2, IČO 71294775 (dále jen KŠH) je oprávněno hospodařit mimo jiné s nemovitostmi v k. ú.
Veselka u Vimperka zapsanými na LV č. 1823, a to s pozemkem pozemkovou parcelou KN č. 46/1 –
lesní pozemek o výměře 99002 m2.
Odboru hospodářské a majetkové správy (dále jen OHMS) byla doručena žádost o odkoupení části
pozemku pozemkové parcely KN 46/1.
Důvodem je zjištění, že část hospodářské stavby rekreačního objektu na pozemku pozemkové parcele
KN č. 64/1 v k. ú. Veselka u Vimperka ve vlastnictví církve stojí na pozemku pozemkové parcele KN
46/1 ve vlastnictví Jihočeského kraje.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Prodej části pozemku v k. ú. Veselka u Vimperka s usnesením
ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. prodej části pozemku pozemkové parcely KN č. 46/1 dle geometrického plánu č. 44-178/2020
označené jako díl „a“ o výměře 23 m2 v k. ú. Veselka u Vimperka do vlastnictví Evangelické církve
metodistické, Ječná 545/19, Nové Město, 120 00 Praha, IČO 445240, za cenu v místě a čase
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 350 Kč + náklady spojené s prodejem, dle návrhu
smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 61/ZK/21,
2. vyjmutí části pozemku dle části I. 1. usnesení z hospodaření se svěřeným majetkem Krajskému
školnímu hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, zřizovanému
krajem, ke dni podání návrhu na vklad práva ze 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 práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací listiny
vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. usnesení.
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Hlasování:
13/0/0
Usnesení bylo přijato.
12. Záměr darování části pozemku městu Jindřichův Hradec
Ing. Sýkora: jedná se o darování části pozemku parc. č. 306/3 v k. ú. Jindřichův Hradec ve vlastnictví
Jihočeského kraje, cca 6 m2, městu Jindřichův Hradec (dále jen „město“). Město připravuje stavební
úpravy parkoviště a autobusové zastávky MHD v ulici Jáchymova v těsném sousedství areálu střední
školy. Stavebními úpravami bude také dotčen výše uvedený pozemek. Na části tohoto pozemku je
navržena stavba chodníku a s tím související úprava oplocení areálu střední školy. Jednalo by se o
trvalý zábor pro tuto stavbu v rozsahu cca 6 m2. Po dokončení stavby by město nechalo na své
náklady vypracovat geometrický plán na oddělení pozemku a tento by byl městu darován. Veškeré
náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním ponese město.
Na Jihočeský kraj se obrátilo město Jindřichův Hradec (dále jen „město“) se žádostí o souhlas se
stavebním záměrem a dále se žádostí o majetkoprávní vypořádání trvalého záboru části pozemku
parc. KN č. 306/3.
Město připravuje realizaci stavby s názvem „Zastávka MHD a parkoviště Jáchymova, Jindřichův
Hradec“ (dále jen „stavba“).
Jedná se o stavební úpravy parkoviště, autobusové zastávky MHD a části chodníku v ulici
Jáchymova. Při realizaci stavby je počítáno s tím, že stávající vjezdová brána bude posunuta směrem
dovnitř areálu střední školy, čímž vznikne trvalý zábor o výměře cca 6 m2. Vjezdová brána bude nová
a stávající plot se pouze zkrátí.
Stavbou bude dotčen mimo jiné i pozemek parc. KN č. 306/3 ve vlastnictví Jihočeského kraje, jež je
na základě zřizovací listiny svěřen k hospodaření příspěvkové organizaci „Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, IČO 60816899“ (dále jen „střední škola“).
Město navrhuje po dokončení stavby majetkoprávní vypořádání s tím, že ponese náklady na
vypracování geometrického plánu na oddělení části pozemku parc. č. 306/3 a náklady spojené s
vkladem do katastru nemovitostí.
Po dokončení stavby nechá město na své náklady vypracovat geometrický plán na oddělení části
pozemku parcely KN č. 306/2, která bude předmětem darování.
Ředitel střední školy souhlasí s umístěním a s realizací stavby, která výrazně zlepší podmínky
průjezdu bočním vjezdem do areálu střední školy.
Odbor hospodářské a majetkové správy doporučuje po dokončení stavby darování části pozemku
parc. KN č. 306/3 o výměře cca 6 m2.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu
doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
záměr darování části pozemku parcely KN č. 306/3 v k. ú. Jindřichův Hradec o výměře cca 6 m2, která
bude upřesněna na základě geometrického plánu, městu Jindřichův Hradec, se sídlem Klášterská
135/II, 377 22 Jindřichův Hradec, IČO 00246875;
II. ukládá
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu:
1. zveřejnit záměr darování na úřední desce,
2. zajistit vypracování geometrického plánu na oddělení části pozemku,
3. po splnění části II. 1. a 2. usnesení připravit návrh na darování předmětné nemovitosti k projednání
v orgánech kraje.
Hlasování:
13/0/0
Usnesení bylo přijato.
13. Informace o materiálech připravených k projednání v zastupitelstvu kraje dne 18.03.2021
Ing. Sýkora:
1) Záměr darování pozemků v k.ú. Lišov městu
2) Záměr budoucí směny pozemků v k.ú. Lišov
3) Koupě pozemku v k. ú. Tábor
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4) Prodej části pozemku v k. ú. Veselka u Vimperka
5) Směna částí pozemků v k.ú. Písek
6) Záměr darování části pozemku městu Jindřichův
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o přehledu majetkových dispozic připravených k projednání na zasedání zastupitelstva kraje
dne 18.03.2021.
Hlasování:
13/0/0
Usnesení bylo přijato.
14. Finanční prostředky na úhradu ztráty související s pandemií SARS CoV-2 z dopravní
obslužnosti za rok 2020
Ing. Hajdušek: při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a drážní osobní
dopravou na území Jihočeského kraje v roce 2020 vznikla dopravcům mimořádná ztráta související se
zavedenými opatřeními proti nákaze koronavirem SARS CoV-2 a s epidemií souvisejícím snížením
tržeb – viz tabulka:

Vyčíslení ztráty ve veřejné linkové dopravě
související s epidemií SARS CoV-2
celkem
VLD*
Rozdíl v tržbách 2020 v
(autobusová
porovnání s tržbami 2019
doprava) (Kč)
leden

262 964,00

únor

360 431,00

březen

-7 010 527,00

duben

-10 041 361,00

květen

-5 951 682,00

červen

-2 842 795,00

červenec

-946 213,00

srpen

-1 264 965,00

září

-1 008 791,00

říjen

-5 193 651,00

listopad

-6 560 312,00

prosinec

-2 722 656,00

celkem

-42 919 558,00

Předpokládaná ztráta u
kompenzace
Ministerstva -51 762 908,00
dopravy za VLD
Celkem tarifní ztráta VLD
za
rok
2020
vlivem -94 682 466,00
epidemie
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* Data jsou k 22. 1. 2021, nejsou ještě uzavřena
roční období u jednotlivých dopravců, skutečnost
se může ještě mírně lišit.

Vyčíslení uznaných vícenákladů a ztráty v drážní dopravě související s epidemií SARS CoV-2
úspora
(uznatelné
vícenáklady + ztráta variabilní
náklady
provozní soubor
celkem (Kč)
(ČD) (Kč)
náklady
na
ochranné
pomůcky) (Kč)
Elektrická trakce
2 094 745,39
626 343,48
1 468 401,91
Motorová trakce
353 301,27
135 549,60
217 751,67
Tábor - Bechnyě
42 694,13
42 694,13
Celkem České dráhy
2 448 046,66
804 587,21
1 643 459,45
GW Train Regio
77 760,00
54 098,55
23 661,45
Drážní doprava celkem
2 525 806,66
858 685,76
1 667 120,90

V souvislosti s tím, že při tvorbě rozpočtu pro rok 2021 nebyl znám dopad epidemie na tržby a dopad
pozastavení dotování žákovského a seniorského jízdného ze strany státu, nebylo možné vyčíslit tyto
náklady v návrhu rozpočtu. Odbor dopravy a silničního hospodářství tak pouze mohl avizovat jejich
reálný vznik v komentáři k návrhu rozpočtu.
Zároveň s věcným materiálem ve shodném znění je na jednání Zastupitelstva dne 18. 3. 2021
předkládáno i rozpočtové opatření na realizaci zajištění finančního krytí.
Jihočeský kraj povinen podle smluvních závazků s dopravci tyto zvýšené ztráty dopravní obslužnosti
uhradit, přesto bude žádoucí zahájit jednání k jejich alespoň částečné refundaci ze strany státního
rozpočtu.
J. Soumar: může kraj dopravcům přikázat tzv. jízdní prázdninový režim? - Ing. Hajdušek:
o prázdninovém provozu rozhodl krizový štáb Jčk a jej již zaveden.
Mgr. Novák: v březnu v r.2020 se jezdilo bez placení jízdného – rozumné rozhodnutí, ale nelíbí se mi
přístup Vlády ČR – Ing. Hajdušek: p. Schillerová navštíví Jčk, na jednání otevřu toto téma.
J. Soumar: může kraj dopravcům přikázat tzv. jízdní prázdninový režim? - Ing. Hajdušek:
o prázdninovém provozu rozhodl krizový štáb Jčk.
Mgr. Novák: v březnu v r.2020 se jezdilo bez placení jízdného – rozumné rozhodnutí, ale nelíbí se mi
přístup Vlády ČR – Ing. Hajdušek: p. Schillerová navštíví Jčk, na jednání otevřu toto téma.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. informaci o vyčíslení ztráty z dopravní obslužnosti za rok 2020 související se zavedenými
opatřeními proti nákaze a ztráty bezprostředně způsobené epidemiologickou situací, kterou budou
dopravci veřejné linkové dopravy uplatňovat u Jihočeského kraje a ztráty související se zavedenými
opatřeními proti nákaze v drážní osobní dopravě, kterou se Jihočeský kraj zavázal uhradit, uvedenou
v příloze č. 1 a 2 tohoto materiálu,
2. návrh na uvolnění části hospodářského výsledku kraje k zajištění finančního krytí na úhradu ztráty
z dopravní obslužnosti související s epidemií SARS CoV-2 za rok 2020 ve výši 100 000 000,- Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit uvolnění prostředků z hospodářského výsledku kraje na úhradu
mimořádné ztráty z dopravní obslužnosti související se zavedenými opatřeními proti nákaze
koronavirem SARS CoV-2 a se snížením tržeb souvisejících s epidemií v roce 2020 podle části I.2.
usnesení.
Hlasování:
13/0/0
Usnesení bylo přijato.
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15/ Různé
• Ing. Hajdušek - informace o plnění rozpočtu – s OEKO 1x měsíčně budeme podávat informaci
o plnění rozpočtu, případné dotazy k plnění u jednotlivých položek příjmů a výdajů prosím
případně směřujte na Ing. Staňka.
• Ing. Doležal: rozklikávací rozpočet – Ing. Hajdušek: jednání s kolegy OINFO, OEKO a s p.
Soumarem – v dubnu by měl být hotov rozklikávací rozpočet s tím, že se preferuje řešení „in
house“ s vynaložením minimálních nákladů na subdodavatelské služby - J. Soumar:
souhlasím, jsme domluveni na klíčových věcech, osobní mzdy i údaje nebudou viditelné,
děkuji za podporu i jednání.

Předseda výboru poděkoval přítomným za účast, další termín zasedání je stanoven na 19. 4. 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
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