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Finanční výbor 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

U S N E S E N Í         
ze dne 22.3.2022 

 
 
11/2022/FV-11 
Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2021 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2021 dle důvodové zprávy a příloh materiálu 
FV_20220322_01. 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
12/2022/FV-11 
Informace o rozpočtových opatřeních za březen 2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
1. schválení rozpočtového opatření č. 2/H hejtmanem kraje, 
2. schválení rozpočtových opatření č. 57/R – 78/R na jednání rady kraje dne 3. 3. 2022, 
3. předložení rozpočtových opatření č. 79/R – 92/R na jednání rady kraje dne 17. 3. 2022; 
II. souhlasí  
s předložením rozpočtového opatření č. 56/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 31. 3. 2022; 
III. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření č. 56/Z. 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
13/2022/FV-11 
Informace o daňových příjmech za leden-únor 2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-únor 2022 na 15,6 % ročního 
rozpočtu daňových příjmů. 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
14/2022/FV-11 
Souhlas s odstraněním staveb letní táborové základny Kobyla v k.ú. Borečnice 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit Souhlas s odstraněním staveb letní táborové základny Kobyla                                              
v k. ú. Borečnice s usnesením ve znění: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
odstranění staveb – 10 chatek, které jsou součástí pozemku stavební parcely č. 141 a chatka, která je součástí 
pozemku stavební parcely č. 140 v k. ú. Borečnice a další drobné stavby v areálu letní táborové základny Kobyla 
ve Vráži u Písku a jejich vyřazení z účetní evidence příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže, Písek, 
Švantlova 2394, IČO 60869941; 
II. ukládá 
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci 
části I. usnesení. 
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Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
15/2022/FV-11 
Odstranění stavby technického vybavení v areálu letiště 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit odstranění stavby technického vybavení v areálu letiště s usnesením ve znění:  
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
odstranění stavby technického vybavení bez čp/če, která je součástí pozemku parcely KN č. 1469/266 v k. ú. 
Planá u Českých Budějovic, v areálu Letiště České Budějovice ve vlastnictví Jihočeského kraje; 
II. ukládá 
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci 
částí I. usnesení. 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
16/2022/FV-11 
Záměr darování nemovitostí v k.ú. České Budějovice 4 do vlastnictví statutárního města České 
Budějovice 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
doporučuje 
zastupitelstvu kraje přijmout toto usnesení: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje: 
I. schvaluje 
záměr darování nemovitostí v k. ú. České Budějovice 4 svěřených k hospodaření Střední odborné škole 
veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, České 
Budějovice, Rudolfovská 92, IČO 60075911, a to: 
1. pozemků parcel KN č. 1814/5 o výměře 263 m2, č. 1816/1 o výměře 461 m2, č. 1817/1 o výměře 1094 m2, 
č. 1817/7 o výměře 15 m2, a na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 3544-19/2021 z parcely 
KN č. 1814/1 nově oddělené parcely č. 1814/7 o výměře 86 m2 a z parcely KN č. 1816/3 nově oddělené parcely 
č. 1816/3 o výměře 139 m2, 
2. pozemku parcely KN č. 1815/2 o výměře 597 m2,  
z majetku Jihočeského kraje do vlastnictví statutárního města České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla 
Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, IČO 00244732;    
II. ukládá 
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu: 
1. zveřejnit záměr darování dle části I. tohoto usnesení na úřední desce, 
2. po splnění části II. 1. tohoto usnesení připravit návrh na darování k projednání v orgánech kraje. 
Hlasování:  
11/0/1 
Usnesení bylo přijato. 
 
17/2022/FV-11 
Poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku ČČK České Budějovice a Vodní záchranné službě 
ČČK Český Krumlov 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
I. bere na vědomí 
žádosti o poskytnutí individuální dotace těchto subjektů: 
1. Oblastní spolek Českého červeného kříže (dále jen „ČČK“) České Budějovice, Husova tř. 1837/20, 370 01 
České Budějovice 3, IČO 00425851 na podporu činnosti Humanitární jednotky ČČK a koordinaci členů Panelu 
nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, předurčených k poskytování pomoci při živelních, 
ekologických nebo humanitárních katastrofách na území Jihočeského kraje, 
2. Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov, pobočný spolek, U Kasáren 111, 381 01 Český Krumlov-
Vyšný, IČO 60630256 na zabezpečení provádění preventivní a záchranné činnosti 
a poskytování první pomoci na vodních plochách a v jejich bezprostřední blízkosti při sportovní 
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a rekreační činnosti, v případech živelních katastrof a obecného ohrožení; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s příjemci: 
3. Oblastní spolek ČČK České Budějovice, Husova tř. 1837/20, 370 01 České Budějovice 3, IČO 00425851, ve 
výši 315 000,- Kč, 
4. Vodní záchranná služba ČČK Český Krumlov, pobočný spolek, U Kasáren 111, 381 01 Český Krumlov-
Vyšný, IČO 60630256, ve výši 265 000,- Kč. 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
18/2022/FV-11 
Vyrovnávací platby za závazek veřejné služby nemocnicím JčK na rok 2022  
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
souhlasí 
s poskytnutím dotací jako vyrovnávací platby za závazek veřejné služby na rok 2022 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 29 150 000,- 
Kč. 
Hlasování:  
12/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: M. Remtová 
Ověřil: Ing. Doležal 


