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Finanční výbor 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

U S N E S E N Í         
ze dne 14. 2. 2022 

 
 
1/2022/FV-10 
Informace o rozpočtových opatřeních v závěru roku 2021 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
1. schválení rozpočtových opatření č. 398/R – 408/R na jednání rady kraje dne 16. 12. 2021 dle Přílohy č. 1;z 
2. informaci o zařazení nezbytně nutných rozpočtových opatření č. 409/Z – 410/Z a 411/R – 433/R v závěru 

roku 2021 dle Přílohy č. 2. 
 
Hlasování:  
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
2/2022/FV-10 
Informace o daňových příjmech za rok 202 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za rok 2021 na 100,4 % ročního upraveného 
rozpočtu daňových příjmů. 
 
Hlasování: 
11/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
3/2022/FV-10 
Harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2021 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
harmonogram projednání Závěrečného účtu Jihočeského kraje za rok 2021 podle přílohy materiálu 
FV_20220214_03. 
 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
4/2022/FV-10 
Informace o rozpočtových opatření za leden-únor 2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
1. schválení rozpočtového opatření č. 1/H hejtmanem kraje, 
2. schválení rozpočtových opatření č. 1/R – 13/R na jednání rady kraje dne 20. 1. 2022, 
3. předložení rozpočtových opatření č. 23/R – 54/R na jednání rady kraje dne 10. 2. 2022; 
II. souhlasí  
s předložením rozpočtových opatření č. 14/Z – 22/Z a 55/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 24. 2. 2022; 
III. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 14/Z – 22/Z a 55/Z. 

Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
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5/2022/FV-10 
Informace o daňových příjmech za leden 2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden 2022 na 7,7 % ročního rozpočtu 
daňových příjmů. 
 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
6/2022/FV-10 
Harmonogram jednání Finančního výboru ZJK na období do 30. 6. 2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
Schvaluje 
1. harmonogram jednání finančního výboru na období do 30. 6. 2022: 21. 3., 11. 4., 9. 5. a 16. 6. 2022. 
2. rámcový program jednání dle přílohy materiálu FV_20220214_06. 
 
Hlasování:  
11/0/1 
Usnesení bylo přijato. 
 
7/2022/FV-10 
Koupě pozemku v k.ú. Trhové Sviny od ČR – ÚZSVM 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku v k. ú. Trhové Sviny od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových s usnesením ve znění: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. koupi pozemku parcely KN č. 344/5 v k. ú. Trhové Sviny za cenu sjednanou ve výši 14 000 Kč 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 kupní smlouvy v příloze č. 2 návrhu č. 
17/ZK/22, 
2. předání pozemků dle části I. 1.  usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Gymnáziu, Trhové Sviny, 
Školní 995, IČO 62534408, zřizovanému krajem, ke dni podání návrhu na vklad práva z kupní smlouvy do 
katastru nemovitostí; 
II. ukládá 
JUDr. Lukáši Glaserovi, 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:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
8/2022/FV-10 
Koupě pozemku v EVL Vrbenské rybníky 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku v EVL Vrbenské rybníky s usnesením ve znění: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. koupi pozemku parcely KN č. 385/12 vedeného na LV č. 353 v k. ú. České Vrbné za cenu sjednanou, 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 859 534 Kč, a to od 3 konkrétních podílových spoluvlastníků:  
***, do vlastnictví Jihočeského kraje dle návrhu vzorové kupní smlouvy o převodu pozemku v příloze č. 4 návrhu 
č. 16/ZK/22, 
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2. předání pozemku dle části I. 1. usnesení k 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 z kupní smlouvy do katastru nemovitostí; 
II. ukládá 
JUDr. Lukáši Glaserovi, 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; 
III. bere na vědomí 
informaci, že OZZL má potřebné zdroje v rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2022 na ORJ 07 a rozpočtovým 
opatřením zajistí převod finančních prostředků na úhradu kupní ceny za pozemek v části I. 1. usnesení a 
souvisejících nákladů na ORJ 04, OHMS. 
 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
9/2022/FV-10 
Informace o materiálech připravených k projednání v zastupitelstvu kraje dne 14.02.2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
informaci o přehledu majetkových dispozic připravených k projednání na zasedání zastupitelstva kraje dne 
24.02.2022. 
 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
10/2022/FV-10 
Návrh na místopředsedu Finančního výboru 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
navrhuje za místopředsedu Finančního výboru PaedDr. Jana Váňu. 
 
Hlasování:  
8/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: M. Remtová 
Ověřil: Ing. Doležal 


