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

České Budějovice 1. 9. 2021

ZÁPIS

č. 7

z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo dne 30. 8. 2021
od 11:00 hod videokonferenčně.
Přítomni:
Členové výboru: Mgr. Ing. Martin Doležal, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Petra Blížilová, Ing. Petr Kalina,
Josef Soumar, Ing. Tomáš Posekaný, Ing. František Dědič, Ing. Jan Bartošek
Ing. Ivo Ježek, Ing. Jiří Šimánek, Ing. Petr Holický, Mgr. Jaromír Novák
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 11 členů a Výbor je usnášeníschopný.
Program jednání byl odsouhlasen.

Program jednání:
1/ Plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2021 /OEKO/
2/ Informace o rozpočtových opatřeních za červenec-září 2021 /OEKO/
3/ Informace o daňových příjmech za leden-srpen 2021 /OEKO/
4/ Poskytnutí individuální dotace obci Mačkov /OEKO/
5/ Harmonogram projednání návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2022 a návrhu střednědobého
výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2023 a 2024 /OEKO/
6/ Přijetí daru pozemku v k. ú. Suchdol nad Lužnicí od města Suchdol nad Lužnicí pro výstavbu
výjezdové základny ZZS Jihočeského kraje /OHMS/
7/ Přijetí daru pozemku v k.ú. Volary od města Volary pro výstavbu výjezdové základny ZZS
Jihočeského kraje /OHMS/
8/ Záměr bezúplatného převodu částí pozemku pozemkové parcely KN č. 539/4 v k. ú. Český Krumlov
do vlastnictví ČR – ÚZSVM /OHMS/
9/ Koupě nemovitostí v k. ú. Lnáře /OHMS/
10/ Informace o materiálech připravených k projednání v zastupitelstvu kraje dne 9. 9. 2021 /OHMS/
11/ Změna usnesení č. 78/2016/ZK-22 ve věci realizace projektu JčK „Posílení vybavení Zdravotnické
záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ a nové schválení jeho
financování z rozpočtu Jihočeského kraje /OZDR/
12/ Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., v rámci 146. výzvy OPŽP, jeho
předfinancování a kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje a zrušení usnesení č. 271/2019//ZK-23
/OZDR/
13/ Realizace projektů obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., v rámci OPŽP a OPPIK,
jejich kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje, a zrušení usnesení č. 11/2020//ZK-26 /OZDR/
14/ Různé
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1/ Plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2021
Ing. Staněk: plnění úkolu předkládat pololetně na program jednání zastupitelstva problematiku plnění
rozpočtu (usnesení č. 134/2016/ZK-22); příjmy, výdaje a saldo za 1. pololetí 2021 po konsolidaci:
- celkové příjmy 12 615,39 mil. Kč / plnění upraveného rozpočtu 61,72 %
- celkové výdaje 10 393,58 mil. Kč / plnění upraveného rozpočtu 46,39 %
- saldo (přebytek) +2 221,81 mil. Kč
- přebytek bezprostředně souvisí s časovým plněním příjmů a výdajů – zejména v červnu poskytnutá
zálohová část dotace MŠMT na přímé náklady na vzdělávání na období červenec a srpen 2021
(1 715,39 mil. Kč) s redistribucí školským zařízením v následném období; projednává RK 25. 8. 2021
a ZK 9. 9. 2021.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2021 dle důvodové zprávy a příloh
materiálu FV_20210830_01.
Hlasování:
11/0/0
Usnesení bylo přijato.
2/ Informace o rozpočtových opatřeních za červenec-září 2021
Ing. Hajdušek: jde o soubor rozpočtových opatření schválených v RK dne 1. 7. 2021 (RZ 7/21) a dne
29. 7. 2021 (RZ 18/21) a dále rozpočtových opatření předložených k projednání v RK dne 25. 8. 2021
(RZ 19/21); charakteristika materiálu jako celku:
- celkem 58 rozpočtových opatření, z toho 6 rozpočtových opatření v kompetenci ZK a 52
rozpočtových opatření v kompetenci RK;
snížení povoleného schodku celkem o 86,3 mil. Kč, z toho:
- 1,2 mil. Kč přesun finančních prostředků na akci „Úprava odběrného místa SPšSE České
Budějovice“, realizace byla letos odložena (převod do FRR k financování předběžně v r. 2022);
- 60,1 mil. Kč dotace ze SFDI na financování vybraných akcí mostů, která nahrazuje vlastní prostředky
kraje (převod do FRR s využitím k financování akcí v následujících letech);
- 25,0 mil. Kč přesun finančních prostředků na projekt „Digitální technická mapa Jihočeského kraje“
z důvodu časového posunu projektu (převod do FRR k financování v r. 2022);
- upravený schodek 1 877,1 mil. Kč;
- snížení rozpočtové rezervy o 150 tis. Kč – poskytnutí individuální neinvestiční účelové dotace fyzické
osobě na sanaci skalního masivu v obci Skopytce;
- upravený stav rozpočtové rezervy je 17,9 mil Kč;
- soubor výše uvedených rozpočtových změn následně projednává ZK dne 9. 9. 2021 jako RZ 20/21.
Ing. Novák: opatření 227 – odvod zdravotnické službě – jak to souvisí?
Ing. Hajdušek: podle původní dohody měl Jihočeský kraj pozemek odkoupit a za tím účelem byl již
realizován odvod z ZZS JčK na účet kraje; po dosažení dohody o darování pozemku jsou peníze
vráceny zpět ZZS JčK.
Ing. Staněk: potvrzuji slova pana náměstka, peníze jdou zpět ZZS.
Příchod Ing. Bartoška v 11:15 h, přítomno 12 členů FV.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. schválení rozpočtových opatření č. 203/R – 216/R na jednání rady kraje dne 1. 7. 2021,
2. schválení rozpočtových opatření č. 219/R – 239/R na jednání rady kraje dne 29. 7. 2021,
3. předložení rozpočtových opatření č. 243/R – 259/R na jednání rady kraje dne 25. 8. 2021,
4. provedení rozpočtového opatření č. 217/Z dle usn. č. 260/2021/ZK-9;
II. souhlasí
s předložením rozpočtových opatření č. 202/Z, 218/Z a 240/Z – 242/Z na jednání zastupitelstva kraje dne
9. 9. 2021;
III. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 202/Z, 218/Z a 240/Z – 242/Z.
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Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
3/ Informace o daňových příjmech za leden-srpen 2021
Ing. Hajdušek: ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jsou příjmy ze sdílených daní vyšší –
viz tabulka níže.
Ing. Novák: z jakého důvodu rostou příjmy z daně z příjmů právnických osob, nejedná se o vrácení
vyplacených covidových dotací?
Ing. Hajdušek: jde o překvapivou skutečnost; o vratky covidových dotací se nejedná, protože případné
vratky mají jiné rozpočtové určení.

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-srpen roku 2021
na 74,3 % ročního rozpočtu daňových příjmů.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato
4/ Poskytnutí individuální dotace obci Mačkov
Ing. Hajdušek: žádost obce Mačkov ze dne 3. 8. 2021, upřesnění dne 5. 8. 2021: předmět: individuální
dotace na projekt výstavba chodníku podél místní komunikace, která spojuje obce Mačkov a Hněvkov,
souvisí s objektem příspěvkové organizace Domov PETRA Mačkov (zřizovatel Jihočeský kraj), neboť
úzkou komunikaci bez chodníku užívají zaměstnanci a klienti sociálního zařízení;
celkové výdaje projektu: 1 770 413,85 Kč, požadavek: 50-80 % z rozpočtu Jihočeského kraje jako
individuální dotace, návrh: poskytnout dotaci ve výši 800 000 Kč, tj. 45 % celkových výdajů, přičemž
zbývající výdaje bude hradit obec Mačkov ze svého rozpočtu. Projednává RK 25. 8. 2021 a ZK 9. 9.
2021.
Ing. Kalina: je to na hranici katastru, starostka požádala o podporu obec Blatná?, jsem pro to podpořit;
Ing. Hajdušek: ano, paní starostka se obrátila i na obec Blatná, ale město Blatná poskytnutí dotace
neschválilo,
Ing. Doležal: o jaký katastr se jedná?
Ing. Hajdušek: katastr obce Mačkov.
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Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
žádost obce Mačkov o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na projekt
Rekonstrukce místní komunikace s vybudováním chodníku dle příloh materiálu FV_20210830_04;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace obci Mačkov, 388 01 Blatná, IČ 00667684
na projekt Rekonstrukce místní komunikace s vybudováním chodníku ve výši 800 000 Kč.
Hlasování:
11/0/0
Usnesení bylo přijato.
5/ Harmonogram projednání návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2022 a návrhu
střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2023 a 2024
Ing. Staněk: ve vazbě na schválené harmonogramy RK a ZK v 2. pololetí 2021, zahrnuje úkony ke
splnění povinností kraje a jím zřízených příspěvkových organizací podle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
- cíl: projednání a schválení rozpočtu na rok 2022 a výhledu rozpočtu na období let 2023 a 2024 na
zasedání ZK dne 16. 12. 2021, projednala RK 29. 7. 2019 (schváleno).
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
harmonogram projednání návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2022 a návrhu střednědobého
výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2023 a 2024 podle přílohy materiálu
FV_20210830_05.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
6/ Přijetí daru pozemku v k. ú. Suchdol nad Lužnicí od města Suchdol nad Lužnicí pro výstavbu
výjezdové základny ZZS Jihočeského kraje
Ing. Fidler: jedná se o přijetí daru pozemku parcely KN č. 853/1 o výměře 705 m2 v k. ú. Suchdol nad
Lužnicí, odděleného dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2285-274/2021 z pozemku parcely
KN č. 853/1 od města Suchdol nad Lužnicí s uhrazením nákladů spojených s darováním do vlastnictví
Jihočeského kraje a předání uvedeného majetku k hospodaření se svěřeným majetkem Zdravotnické
záchranné službě Jihočeského kraje.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu
doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. přijetí daru pozemku parcely KN č. 853/1, o výměře 705 m2, k. ú. Suchdol nad Lužnicí, odděleného
dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2285-274/2021 z pozemku parcely KN č. 853/1, od
města Suchdol nad Lužnicí, IČO 00247561, s uhrazením nákladů spojených s darováním, do
vlastnictví Jihočeského kraje dle návrhu smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 296/ZK/21,
2. předání uvedeného majetku dle části I. 1. tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem
Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, zřizované krajem, ke dni podání
návrhu na vklad vlastnického práva z darovací smlouvy do katastru nemovitostí;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli Krajského úřadu Jihočeského kraje:
a) zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto usnesení,
b) zajistit po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí změnu v příloze příslušné zřizovací
listiny vymezující svěřený majetek v souladu s částí I. 2. tohoto usnesení.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
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7/ Přijetí daru pozemku v k.ú. Volary od města Volary pro výstavbu výjezdové základny ZZS
Jihočeského kraje
Ing. Fidler: jedná se o přijetí daru pozemku pozemkové parcely KN č. 5625 o výměře 663 m2 v k. ú.
Volary, odděleného dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 1912-50/2021 z pozemku stavební
parcely KN č. st. 796/1 od města Volary s uhrazením nákladů spojených s darováním do vlastnictví
Jihočeského kraje a předání uvedeného majetku k hospodaření se svěřeným majetkem Zdravotnické
záchranné službě Jihočeského kraje.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu
doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. přijetí daru pozemku pozemkové parcely KN č. 5625, o výměře 663 m2, k. ú. Volary, odděleného
dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 1912-50/2021 z pozemku stavební parcely KN č. st.
796/1, od města Volary, IČO 00250830, s uhrazením nákladů spojených s darováním, do vlastnictví
Jihočeského kraje dle návrhu smlouvy v příloze č. 4 návrhu č. 297/ZK/21,
2. předání uvedeného majetku dle části I. 1. tohoto usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem
Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO 48199931, zřizované krajem, ke dni podání
návrhu na vklad vlastnického práva z darovací smlouvy do katastru nemovitostí;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
1. zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. 1. tohoto 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. tohoto usnesení.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
8/ Záměr bezúplatného převodu částí pozemku pozemkové parcely KN č. 539/4 v k. ú. Český
Krumlov do vlastnictví ČR – ÚZSVM
Ing. Fidler: Jihočeský kraj získal od ČR-ÚZSVM do svého vlastnictví bezúplatně pro veřejně
prospěšné účely – přistávání vrtulníků ZZS a IZS pozemek pozemkovou parcelu KN č. 539/4 v k. ú.
Český Krumlov. V převodní smlouvě uzavřené dne 1. 12. 2009 (dále jen smlouvě) se kraj zavázal
užívat pozemek po dobu 20 let ode dne jeho nabytí do vlastnictví ve veřejném zájmu k účelu ve
smlouvě uvedenému a nepřevést jej do vlastnictví třetích osob. Na Jihočeský kraj, a s ohledem na
omezující podmínky stanovené ve smlouvě i na ÚZSVM, se obrátilo město Český Krumlov (dále jen
město) s žádostí o převod dvou částí uvedeného pozemku, které potřebuje využít k veřejně
prospěšným účelům. První část pozemku tvoří přístupovou cestu
k heliportu, což se ani v případě jejího převodu nezmění, ale zároveň také slouží jako dopravní
propojení v lokalitě. Město má v plánu tuto část komunikace rekonstruovat, což není možné, neboť
není vlastníkem pozemku pod ní. Druhou část pozemku, kterou ZZS nevyužívá, a jejíž součástí je
nájezdová rampa pro osobní automobily, by chtělo město využít k rozšíření parkovací plochy
u veřejného pohřebiště. Za účelem převodu těchto částí pozemku pořídilo město GP na rozdělení
pozemku p. p. KN č. 639/4, kterým byly nově odděleny pozemky p. p. č. 539/36 a p. p. č. 539/37. Dále
město požádalo o rozšíření účelu užívání zbývající části pozemku p. p. KN č. 639/4 tak, aby jej mohlo
spoluužívat k zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti odborem dopravy MÚ Český
Krumlov. Za účasti zástupců všech tří zainteresovaných stran byl dohodnut postup, který by umožnil
žádosti města vyhovět. Jeho prvním krokem je předložit orgánům kraje k projednání návrh na
schválení záměru bezúplatného převodu částí pozemku pozemkové parcely KN č. 539/4 v k. ú. Český
Krumlov do vlastnictví ČR-ÚZSVM. Pokud v dalších následujících krocích bude schválen
a uskutečněn navržený převod nově oddělených pozemků do vlastnictví ČR-ÚZSVM, bude následovat
jejich převod mezi ČR-ÚZSVM a městem. Rozšíření účelu užívání zbývající části pozemku p. p. KN č.
639/4 dle žádosti města vyřídí ÚZSVM na základě žádosti OHMS.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje po projednání předloženého návrhu
doporučuje Zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení:
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Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
záměr bezúplatného převodu částí pozemku pozemkové parcely KN č. 539/4 v k. ú. Český
Krumlov, který je svěřen k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje, IČO
48199931, a to na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 4004-25/2017
z uvedeného pozemku nově oddělené pozemkové parcely č. 539/36 o výměře 454 m2 a č. 539/37
o výměře 309 m2, z majetku Jihočeského kraje do vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČO
69797111;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu:
1. zveřejnit záměr bezúplatného převodu dle části I. tohoto usnesení na úřední desce,
2. po splnění části II. 1. tohoto usnesení připravit návrh na bezúplatný převod k projednání
v orgánech kraje.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
9/ Koupě nemovitostí v k. ú. Lnáře
Ing. Fidler: jedná se o odkup nemovitostí od Konventu Řádu bosých augustiniánů Lnáře. Tyto
nemovitosti si Jihočeský kraj doposud pronajímá od Konventu pro činnost psychiatrické léčebny.
Majetek v areálu psychiatrické léčebny je vlastněný Konventem a pronajímán na základě nájemní
smlouvy. Tato smlouva zavazuje psychiatrickou léčebnu platit nájemné ve výši 880.000 Kč ročně s
obvyklou valorizací. Nájemní smlouva mimo jiné sjednává právo přednostní koupě pro nájemce, na
jehož základě se pronajímatel zavazuje, že v případě zájmu předmětné nemovitosti prodat je nabídne
ke koupi nejdříve nájemci. Aktuální cenová nabídka, která byla Konventem písemně doručena dne
02.08.2021 činí 27.000.000 Kč. Tato cena byla ověřena konzultací se zpracovatelem oponentního
znaleckého posudku Ing. Petrem Pokorným, který předložil aktualizace.
Ing. Hajdušek: jde o zdravotnické zařízení – v kompetenci p. hejtmana, není pochyb o potřebnosti
poskytovaných služeb v aktuálním rozsahu, klíčovou složkou organizace je personál a ten pochází
převážně z obce Lnáře, kvitujeme, že se podařilo vyjednat přiměřenou cenu, ve vedení kraje nevidíme
jediný důvod k neodkoupení do vlastnictví kraje.
Ing. Soumar: památková péče byla brána v potaz?
Ing. Hajdušek: toto je primárně záležitost odboru zdravotnictví, koupě jde o vynucený krok, zatím
v rozpočtu žádné peníze alokovány nejsou, investice budou prováděny tak, jak bude povoleno
památkáři.
Ing. Bartošek: podporuji tvrzení pana náměstka Hajduška.
Ing. Rybák: budova kláštera je sice historická, ale neznemožňuje zlepšení podmínek klientů
stavebními úpravami.
Ing. Kalina: chápu, že jde o vynucenou investici, ale v rámci zachování chodu si myslím, že je to
důležité, cena – svědomí konventů i budoucí investice by se mohly zohlednit.
Ing. Novák: s OHMS jsme na tom pracovali řadu let, jednání nebyla jednoduchá, jsem pro
jednomyslnou podporu tohoto materiálu.
Ing. Hajdušek: nebyl jsem přímým účastníkem jednání, dohadovat se o cca 2 mil Kč je bagatelní
částka ve vztahu, jaká rizika bychom podstoupili při prodeji tohoto objektu jinému subjektu,
vyjednávání o ceně bylo ukončeno a nyní je nutné, aby byl celý obchod dotažen do konce.
Ing. Soumar: děkuji za odpovědi, jsem pro podporu materiálu, možná výstavba nového objektu by
vycházela lépe, ale chápu, že je to časově omezené, co když ZK materiál neschválí?
Ing. Kalina: budu hlasovat pro schválení a prosím všechny též o podporu.
Ing. Fidler: nájemní smlouva má 1roční výpovědní lhůtu, pokud ZK neschválí, konvent bude
pokračovat dál.
Ing. Hajdušek: nejcennější je skutečně personál, péče o psychicky nemocné pacienty není
jednoduchá a my bychom neměli problém jen s pozemkem, ale největší problém by byl s náborem
personálu.
Ing. Rybák: v průběhu jednání byla vyhotovena studie jiného objektu – v Blatné, tam se cena zařízení
pohybovala v řádu od 150-200 mil. Kč.
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Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
doporučuje zastupitelstvu kraje schválit koupi nemovitostí v k. ú. Lnáře s usnesením ve znění:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. koupi nemovitostí v k. ú. Lnáře, a to pozemku stavební parcely KN č. 145/1 se stavbou č. p. 16,
která je jeho součástí, pozemku stavební parcely KN č. 145/2, na němž stojí stavba č. p. 212
ve vlastnictví Jihočeského kraje, pozemku stavební parcely KN č. 145/3, na němž stojí stavba č. p.
211 ve vlastnictví Jihočeského kraje, pozemku stavební parcely KN č. 292, na němž stojí stavba
bez čp/če ve vlastnictví Jihočeského kraje, pozemku stavební parcely KN č. 380, na němž stojí stavba
bez čp/če ve vlastnictví Jihočeského kraje a pozemků pozemkových parcel KN č. 1453/2, 1454, 1455,
1457, 1463, 1465, 1466/2, 1467/1, 1716, 1726, 1727, 1965 a 1967 z vlastnictví Konventu Řádu
bosých augustiniánů Lnáře, č. p. 16, 387 42 Lnáře, IČO 61883069, do vlastnictví Jihočeského kraje
za cenu sjednanou ve výši 27 000 000 Kč + náklady spojené s převodem, dle návrhu kupní smlouvy
v příloze č. 6 návrhu 314/ZK/21,
2. předání uvedeného majetku dle části I. 1. usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem
Psychiatrické léčebně Lnáře, č. p. 16, 387 42 Lnáře, IČO 00668168, zřizované krajem, ke dni podání
návrhu na vklad vlastnického práva z kupní smlouvy do katastru nemovitostí;
II. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, pověřenému vedením 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;
III. bere na vědomí
informaci, že prostředky na úhradu kupní ceny ve výši 27 000 000 Kč budou čerpány zapojením
prostředků Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu kraje v roce 2021.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
10/ Informace o materiálech připravených k projednání v zastupitelstvu kraje dne 9. 9. 2021
Ing. Fidler: 1) Přijetí daru pozemku v k.ú. Suchdol nad Lužnicí od města Suchdol nad Lužnicí pro
výstavbu výjezdové základny ZZS Jihočeského kraje; 2) Přijetí daru pozemku v k.ú. Volary od města
Volary pro výstavbu výjezdové základny ZZS Jihočeského kraje; 3) Prodej části pozemku v k.ú. Písek
společnosti Brotex Z& J s.r.o.; 4) Záměr bezúplatného převodu částí pozemku pozemkové parcely KN
č. 539/4 v k.ú. Český Krumlov do vlastnictví ČR – ÚZSVM; 5) Koupě nemovitostí v k.ú. Lnáře.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
bere na vědomí
informaci o přehledu majetkových dispozic připravených k projednání na zasedání zastupitelstva kraje
dne 09.09.2021.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
11/ Změna usnesení č. 78/2016/ZK-22 ve věci realizace projektu JčK „Posílení vybavení
Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ a nové
schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
Ing. Rybák: dne 20. 5. 2016 byla podána žádost o podporu z IROP. Z důvodu vyčerpání alokace
19. výzvy byla žádost Jihočeského kraje zařazena mezi náhradní projekty. Vzhledem k částkám
uvedeným v právním aktu, novým nákladům na administraci projektu a k výsledkům veřejných
zakázek došlo ke změně struktury mezi způsobilými a nezpůsobilými výdaji. Snížením počtu
pořizovaných vozidel došlo k úspoře způsobilých výdajů ve výši 400 955,80 Kč, zvýšenými náklady
na přípravu projektové žádosti došlo ke zvýšení nezpůsobilých výdajů ve výši 143 264,00 Kč a vlivem
úspor či překročení cen veřejných zakázek došlo k dalšímu zvýšení nezpůsobilých výdajů o částku ve
výši 275 202,40 Kč. Celkově došlo k překročení hodnoty projektu o částku 17 510,60 Kč.
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Porovnání původního a nově navrženého usnesení:
Schváleno ZK

Předkládaná
změna

Rozdíl

Kč

Kč

Kč

Celkové výdaje projektu

49 165 674,00

49 183 184,60

17 510,60

Způsobilé výdaje
z toho

48 913 994,00

48 513 038,20

-400 955,80

4 891 400,00

4 851 303,82

40 096,18

44 022 594,00

43 661 734,38

360 859,62

251 680,00

670 146,40

418 466,40

kofinancování 10 % JčK
předfinancování 90 % EU
Nezpůsobilé výdaje

Uvedené okolnosti vyžadují změnu příslušného usnesení zastupitelstva kraje, aby částky uvedené
v usnesení odpovídaly aktuálnímu stavu. Do roku 2018 bylo pořízeno 5 ks sanitních automobilů vč.
jejich vybavení a profinancovány výdaje na zpracování studie proveditelnosti a na zpracování žádosti
o podporu v celkové výši 21 131 948,20 Kč. Stav projektu byl stále bez vyhlídky spolufinancování
z EU, proto dne 13. 12. 2018 usnesením č. 355/2018/ZK-18 zastupitelstvo rozhodlo v dalších
nákupech nepokračovat. Následně byly ukončeny i dodavatelské smlouvy.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložený návrh změny usnesení č. 78/2016/ZK-22 ve věci realizace projektu Jihočeského kraje
„Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“
a nové schválení jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 78/2016/ZK-22 ze dne 7. 4. 2016 Zrušení usnesení
č. 324/2015/ZK-19 ve věci realizace projektu JčK „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ a nové schválení jeho financování z rozpočtu
Jihočeského kraje v části II. usnesení, bodě 1. – 4. tak, že původní text se nahrazuje textem:
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského
kraje technikou a věcnými prostředky“ a podání žádosti o podporu do Integrovaného regionálního
operačního programu (dále také IROP) pro období 2014–2020, specifický cíl 1.3 „Zvýšení
připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“, s celkovými výdaji projektu ve výši 49 183 184,60 Kč,
z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 48 513 038,20 Kč,
2. kofinancování projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje
technikou a věcnými prostředky“ Jihočeským krajem ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů
projektu, tj. 4 851 303,82 Kč, s podmínkou přidělení dotace z IROP – s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy návrhu,
3. předfinancování projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje
technikou a věcnými prostředky“ Jihočeským krajem ve výši 90 % z celkových způsobilých výdajů
projektu, tj. 43 661 734,38 Kč, s podmínkou přidělení dotace z IROP – s čerpáním na základě
Formuláře evropského projektu dle přílohy návrhu,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Posílení vybavení Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje technikou a věcnými prostředky“ ve výši 670 146,40 Kč, s podmínkou přidělení
dotace z IROP – s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy návrhu, z toho
z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 394 944,00 Kč a odvodem do rozpočtu zřizovatele ve výši
275 202,40 Kč.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
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12/ Realizace projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., v rámci 146. výzvy OPŽP,
jeho předfinancování a kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje a zrušení usnesení č.
271/2019//ZK-23
Ing. Rybák: během zpracování projektové dokumentace byla shledána potřeba rekonstrukce
3 koncových výměníkových stanic včetně souvisejícího systému MaR a současně byl změněn podíl
vlastních prostředků žadatele s ohledem na skutečnost, že nemovitosti nejsou v majetku Nemocnice
Dačice, a.s. Vlastníkem je Jihočeský kraj. S poukazem na nové skutečnosti předložila Nemocnice
Dačice, a.s., dle Čl. 3 bodu 4) SM/115/ZK novou písemnou žádost o poskytnutí prostředků z rozpočtu
kraje. Realizaci rozšířeného projektu, jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského
kraje, a zrušení předcházejícího usnesení č. 195/2019/ZK-22 projednala rada kraje dne 5. 9. 2019
usnesením č. 987/2019/RK-76 a zastupitelstvo kraje dne 19. 9. 2019 usnesením č. 271/2019/ZK-23.
U projektu byla schválena žádost o podporu. Změnou podílu evropských fondů, původně 40 %, nyní
35 % ze způsobilých výdajů projektu dochází ke zvýšení povinného spolufinancování, resp.
kofinancování projektu Nemocnice Dačice, a.s., Jihočeským krajem o částku 755 000,00 Kč.
Celkové výdaje projektu (CV):
1) Celkové způsobilé výdaje projektu (CZV):
•výše dotace z dotačního titulu EU:
•výše dotace ze státního rozpočtu:
•výše povinného spolufinancování:

15 100 000,00 Kč
15 100 000,00 Kč
5 285 000,00 Kč
0,00 Kč
9 815 000,00 Kč

2) Celkové nezpůsobilé výdaje projektu (CNV):

35 % CZV
65 % CZV (kofi JčK)

0,00 Kč

S poukazem na tyto nové skutečnosti předložila Nemocnice Dačice, a.s., dle Čl. 3 bodu 4) SM/115/ZK:
- žádost o zrušení uvedeného usnesení zastupitelstva kraje;
- a novou písemnou žádost o poskytnutí prostředků z rozpočtu kraje.
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložený návrh na zrušení usnesení č. č. 271/2019/ZK-23 ze dne 19. 9. 2019 původně schvalující
realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., „Ekologizace energetického zdroje
a modernizace osvětlovací soustavy Nemocnice Dačice, a.s.“ v rámci 121. výzvy OPŽP, a návrh
na schválení nového projektu dle části II. tohoto usnesení;
II. doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1.
realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, „Snížení
energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a.s.“ a podání žádosti o podporu do 146. výzvy
Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále také „OPŽP“) s celkovými výdaji projektu
ve výši 15 100 000,00 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 15 100 000,00 Kč,
2.
kofinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195, „Snížení
energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a.s.“ Jihočeským krajem ve výši 65 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 9 815 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z OPŽP s čerpáním
na základě formuláře evropského projektu dle přílohy návrhu, formou návratné finanční výpomoci dle
Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK,
3.
předfinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Dačice, a.s., IČO 28113195,
„Snížení energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a.s.“ Jihočeským krajem ve výši 35 % z celkových
způsobilých výdajů projektu, tj. 5 285 000,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace z OPŽP s čerpáním
na základě formuláře evropského projektu dle přílohy návrhu, formou návratné finanční výpomoci dle
Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
13/ Realizace projektů obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., v rámci OPŽP a
OPPIK, jejich kofinancování z rozpočtu Jihočeského kraje, a zrušení usnesení č. 11/2020//ZK-26
Ing. Rybák: Nemocnice Jihočeského kraje provedly vyhodnocení energetické náročnosti jednotlivých
provozů ve svých areálech a tomu odpovídající zabezpečení dodávek energií v rámci uvedeného
projektu. Na základě provedené analýzy byla navržena řada doporučení s cílem snížit energetickou
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náročnost a zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla nebo elektřiny. V rámci
plánovaného projektu došlo k rozšíření aktivit z důvodu potřeby splnění hygienických standardů
v přípravě cytostatik a splnění odpovídajících požadavků na energetickou náročnost dvou budov.
Součástí projektu byla eliminace parního páteřního rozvodu a s tím související instalace lokálního
zdroje vytápění. S poukazem na nové skutečnosti předložila Nemocnice Strakonice, a.s.
Realizace projektu přispěje ke snížení energetické náročnosti a ke zvýšení využití obnovitelných
zdrojů energie v areálu nemocnice. Tento efekt má významný dopad na snížení provozních nákladů
celého areálu. Investiční záměr je předkládán na základě komplexně zpracované koncepce energetiky
areálu nemocnice.
1. žádost o podporu realizace projektu „Modernizace systému VZT a chlazení včetně instalace FV
v Nemocnici Strakonice, a.s.“ do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 5 Energetické úspory, specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie.
Plánované aktivity projektu:
▪ Vzduchotechnika (VZT) vybraných pavilonů (NORD, INTERNA, OPERAČNÍ OBORY),
▪ Vzduchotechnika v přípravě cytostatik,
▪ FV výroba el. energie u výše uvedených pavilonů,
▪ Měření a regulace, Energetický management.
Celkové výdaje projektu (CV):
1) Celkové způsobilé výdaje projektu (CZV):
•výše dotace z dotačního titulu EU:
•výše dotace ze státního rozpočtu:
•výše povinného spolufinancování:

52 946 234,00 Kč
43 802 136,00 Kč
30 661 495,20 Kč
0,00 Kč
8 823 060,00 Kč
4 317 580,80 Kč
2) Celkové nezpůsobilé výdaje projektu (CNV): 9 144 098,00 Kč

70,00 % CZV
20,14 % CZV (kofi JčK)
9,86 % CZV (podíl žadatele)
(podíl žadatele)

2. žádost o podporu realizace projektu „Snížení energetické náročnosti a modernizace prádelny
Nemocnice Strakonice“ předložila Nemocnice Strakonice, a.s., do výzvy V. programu podpory Úspory
energie Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Plánované aktivity projektu:
▪ Modernizace prádelny,
▪ Měření a regulace
Celkové výdaje projektu (CV):
1) Celkové způsobilé výdaje projektu (CZV):
•výše dotace z dotačního titulu EU:
•výše dotace ze státního rozpočtu:
•výše povinného spolufinancování:

21 217 350,00 Kč
18 797 350,00 Kč
5 445 000,00 Kč
0,00 Kč
7 518 940,00 Kč
5 833 410,00 Kč

žadatele)
2) Celkové nezpůsobilé výdaje projektu (CNV): 2 420 000,00 Kč

28,97 % CZV
40,00 % CZV (kofi JčK)
31,03 % CZV (podíl
(podíl žadatele)

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
předložený návrh na zrušení usnesení č. 11/2020/ZK-26 ze dne 20. 2. 2020 původně schvalující
realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., „Zabezpečení krizového řízení
a úspor provozních nákladů“ v rámci 146. výzvy OPŽP, a návrhy na schválení dvou nových projektů
dle části II. tohoto usnesení;
II. doporučuje zastupitelstvu kraje schválit
1.
a) realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, „Modernizace
systému VZT a chlazení včetně instalace FV v Nemocnici Strakonice, a.s.“ a podání žádosti o podporu
do 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále také „OPŽP“) s celkovými
výdaji projektu ve výši 52 946 234,00 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši
43 802 136,00 Kč,
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b) kofinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181,
„Modernizace systému VZT a chlazení včetně instalace FV v Nemocnici Strakonice, a.s.“ Jihočeským
krajem ve výši 20,14 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 8 823 060,00 Kč, s podmínkou
přidělení dotace z OPŽP s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy návrhu,
formou návratné finanční výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK,
2.
a) realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, „Snížení
energetické náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice“ a podání žádosti o podporu
do výzvy V. programu podpory Úspory energie Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost 2014–2020 (dále také „OPPIK“) s celkovými výdaji projektu ve výši
21 217 350,00 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji ve výši 18 797 350,00 Kč,
b) kofinancování projektu obchodní společnosti Nemocnice Strakonice, a.s., IČO 26095181, „Snížení
energetické náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice“ Jihočeským krajem ve výši
40 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 7 518 940,00 Kč, s podmínkou přidělení dotace
z OPPIK s čerpáním na základě formuláře evropského projektu dle přílohy návrhu, formou návratné
finanční výpomoci dle Čl. 6 bodu 9) směrnice č. SM/115/ZK.
Hlasování:
12/0/0
Usnesení bylo přijato.
14/ Různé
Ing. Doležel: na 8.jednání zařadit bod Volba místopředsedy FV.
Ing. Hajdušek: prosincové jednání FV by mohlo být prezenční na KÚ.

Předseda výboru poděkoval přítomným za účast, další termín zasedání je stanoven na 11. 10. 2021
od 11.00 hod. Místo jednání bude včas upřesněno.
Materiály s pozvánkou v elektronické formě budou všem v čas rozeslány.
Konec jednání FV 12:20 hod.

Zapsala: Markéta Zlata Remtová, tajemnice
Ověřil: Mgr. Ing. Martin Doležal, předseda
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