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FINANČNÍ VÝBOR 

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

 
České Budějovice 8.8.2022 

 

Z Á P I S      č. 15 
 
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo dne  
8.8.2022 od 11:00 h videokonferenčně. 
         
 
Přítomni: 
Členové výboru: Mgr. Ing. Martin Doležal Ing. Petr Kalina, Josef Soumar, Ing. Tomáš Posekaný, Ing. 
František Dědič, Ing. Jiří Šimánek, PaedDr. Jan Váňa, Ing. Petra Blížilová, Ing. Ivo Ježek, Mgr. Petr 
Hanzlík, Mgr. Pavel Talíř 
Přizváni: MUDr. Martin Kuba, JUDr. Lukáš Glaser, Mgr. Petr Podhola, Ing. Ladislav Staněk,                                      
Ing. Stanislav Bůžek, Ing. Tomáš Hajdušek 
Omluveni: Ing. Jaromír Novák, Ing. Petr Holický 
 
 
Jednání zahájil a řídil pan předseda Doležal. 
Konstatoval, že přítomno je 11 členů a Výbor je usnášeníschopný.  
Program jednání byl odsouhlasen. 
 
 
Program jednání: 
1/ Dotační program „Pomoc Jihočechům“ /KHEJ/ 
2/ Dotace na podporu propagace Archeoskanzenu Trocnov a Jihočeského kraje v souvislosti s uvedením 
světové premiéry filmu Jan Žižka /KHEJ/ 
3/ Různé                                                                     
 
 
1/ Dotační program „Pomoc Jihočechům“ 
Hejtman Martin Kuba, náměstek Tomáš Hajdušek, ředitel úřadu Lukáš Glaser a vedoucí odboru 
kanceláře hejtmana Petr Podhola představili dotační program „Pomoc Jihočechům“ – viz předložený 
materiál. 
MUDr. Kuba: projekt je zcela připraven, jednání již proběhla v rámci politických klubů i na magistrátu Č.B, 
kde jsou připraveni se k projektu připojit.  Jde o pomoc aktivním nízkopříjmových jihočeským rodinám se 
zvládnutím kombinace vysoké inflace a růstu cen energií, zabránit dopadu této situace na rozvoje aktivity 
jihočeských dětí. Program nevede k jakékoli nutnosti tvořit deficitní rozpočet.              
Jedna skupina jsou rodiny s dětmi, kde příjem nepřesahuje 13 tis. Kč čistého/měsíc na osobu rodiče 
samoživitelé a poživatelé důchodu, ať už žijící samostatně či s partnerem, rodinou ve spol. domácnosti, 
kde příjem nepřekročí 12 tis. Kč čistého/měs. na osobu. Jde nám o cílenou nikoli plošnou pomoc. Kraj 
chce cílit na cca 30 % procent rodin.  
Podpora je cílená na děti ve věku od 3 let až do skončení středoškolského vzdělání, 0-3 let a 0-8, na než 
rodič pobírá příspěvek.  
Jihočeský kraj uhradí za tyto rodiny poplatky na školní a mimoškolní aktivity jejich děti v prvním pol. 
školního roku 2022/2023 až do výše 4 tis na jedno dítě. 
Do systému se budou hlásit organizace, ne rodiče. Záměrem je, aby peníze byly vždy použity pouze pro 
rozvoj jihočeských dětí. Žadatelé musí mít trvalý pobyt na území JčK k 1/8/2022.  
Na všechno jsou připraveny formuláře – potvrzení z úřadu práce, pokud je OSVČ, pak údaje z daňového 
přiznání za rok 2021. Do příjmu se započítává rovněž starobní nebo invalidní důchod členů domácnosti. 
Smyslem programu je podpořit aktivní pracující jihočeské rodiče, nikoli lidi dlouhodobě se vyhýbající 
zapojení do pracovního procesu. 
Krajský úřad vytvoří jihočeskou infolinku.  
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Pomoc bude i pro samostatně žijící seniory pobírající důchod nebo osoby pobírající ID, jejichž příjem 
nepřesahuje 16 tis. Kč/měs. Je navrhováno městům a obcí, aby taková osoba měla nárok na vyplacení 4 
tis. na období září 2022 až leden 2023. Náklad města nebo obce bude 2 tis. Kč. Budou se prokazovat 
výše příjmu a na základě toho se bude vyplácet částka. 
Ing. Doležal: je zde nebezpečí z prodlení? Informace o dotační výzvě proběhla medii, co vede k tomu, že 
je svoláváno ZK mimořádně? – MUDr. Kuba: dotační titul musí být 30 dní vyvěšen, než projedná ZK, 
programy vyhlašujeme oba najednou, lidé se budou k penězům dostávat v průběhu září. Je to věc, na 
které se shodla celá koalice. Jde o to projednat to procesně. Chtěl bych poděkovat i opozičním klubům. 
Děkuji všem za vstřícný pohled.  
 
Ing. Hajdušek: 
Náklady pro Jihočeský kraj se odhadují na cca 250 mil. Kč: 
 

Náklady Jihočeský kraj  Kč 

Děti 0 - 3 28 582 367 

Děti 0 - 8 (péče o dítě) 4 000 000 

Děti 4 - 19 132 096 884 

Senioři osamělí 31 527 180 

Senioři ostatní 55 172 565 

Celkem 251 378 996 
 
Financování programu bude ze zvýšených příjmů ze sdílených daní, kde se očekává příjem o cca 1 mld. 
vyšší, než je plánováno v rozpočtu na rok 2022: 
 

 
 
Ing. Doležal: strana 2 materiálu – kdo bude kontrolovat veškeré doklady? Kde končí odpovědnost 
organizace? – JUDr. Glaser: organizace vezme žádost, zkontroluje doklady, následně organizace 
podává Jihočeskému kraji pouze žádost o proplacení se seznamem dětí. – MUDr. Kuba: to, co uvádí 
rodič ve formuláři, tak za to si nese i zodpovědnost. 
Ing. Hajdušek: v každé organizaci by měl být schopný úředník, který by měl tuto agendu zvládnout. 
Ing. Kalina: kvituji, že se kraj odvážil k takovému kroku. Ale je tu 520 obcí, může nastat administrativní 
problém, zvažujete nějakou pomoc pro menší obce? – MUDr. Kuba: zde se ukazuje, jak je nesprávně 
nastavena státní správa, sázím na politickou zodpovědnost každého starosty. Je to výjimečná situace, 
všechny spolky obce by měly pomoci. Je na politickém rozhodnutí každého starosty, jak se k tomu 
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postaví. – Ing. Kalina: možná se malé obce ani nepřihlásí, nebudou to administrovat, je to opravdu na 
starostech.  
Ing. Hajdušek: pro Vaši představu, např. mikroobce Krty – 24 obyvatel, bude se to týkat 20 ti důchodců, 
což jsou zanedbatelné počty. Každá obec by to měla zvládnout, pokud umí poslat výkaznictví, dokáže 
zadministrovat i tuto podporu. 
Ing. Doležal: citlivost informací – MUDr. Kuba, žádost se bude se podávat u sportovních klubů, musí se 
doložit příjmy, aby pomoc dostaly. - JUDr. Glaser: s citlivými údaji počítáme, bude se podepisovat GDPR, 
že se jedná o zákonné zpracování dat. Je to ošetřené v souladu se zákonem. 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje 
Zastupitelstvu Jihočeského kraje schválit dotační programy na podporu dětí a poživatelů důchodu. 
 
Hlasování:  
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
2/ Dotace na podporu propagace Archeoskanzenu Trocnov a Jihočeského kraje v souvislosti s 
uvedením světové premiéry filmu Jan Žižka 
MUDr. Kuba: podpora celovečerního hraného snímku Jan Žižka, režiséra Petra Jákla, je v souladu 
s dlouhodobými záměry vedení Jihočeského kraje na cílenou marketingovou podporu kulturního a 
historického dědictví regionu. Očekáváme přínos v posílení a budování jedinečné image regionu jak 
v ČR, tak v zahraničí a zároveň z dlouhodobějšího ekonomického hlediska se jedná o mimořádnou 
příležitost představit region Jihočeského kraje jako atraktivní filmovou lokalitu. Jako velmi zajímavá se 
jeví tato spolupráce pro oblast kultury, a to především v souvislosti s nově vznikajícím Archeoskanzenem 
Trocnov, v areálu Památníku Jana Žižky v Trocnově. Součástí spolupráce bude vytvoření video spotu 
s upoutávkou na tuto nově vznikající turistickou, edukační a kulturně – historickou atraktivitu s využitím 
ukázek z filmu.  
V rámci spolupráce bude video spot zařazen jako partnerský při světové premiéře snímku v Praze dne   
8. září 2022.  
Velký potenciál spolupráce lze vnímat také v oblasti cestovního ruchu, kde vytvoření cíleného produktu 
k tomu snímku s odkazem na historický podtext a stávající nabídkou regionu, může vést k zajímavému 
nárůstu návštěvníků z řad vyznavačů filmové turistiky jak z tuzemska, tak i ze zahraničí. 
Očekávaný přínos této podpory je prvotně zviditelnění Jihočeského kraje a jeho historického a kulturního 
bohatství pro širokou veřejnost, ale i mnoho dalších možných aktivit.  
Materiál k tomuto bodu se zpracovává. 
 
 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje  

  Zastupitelstvu Jihočeského kraje   schválit Dotace na podporu propagace Archeoskanzenu Trocnov a 
Jihočeského kraje v souvislosti s uvedením světové premiéry filmu Jan Žižka dle prezentovaného 
návrhu. 
                                                             
Hlasování: 
10/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
3/ Různé 
                                                                               
Předseda výboru poděkoval přítomným za účast.  
Další jednání FV se uskuteční 5. 9. 2022 od 11:00 h. videokonferenčně. 
Materiály s pozvánkou v elektronické formě budou všem v čas rozeslány. 
 
Konec jednání FV v 12:20 hod. 
 
Zapsala: Bc. Remtová, tajemnice 
Ověřil: Ing. Doležal, předseda 
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