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Finanční výbor 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

U S N E S E N Í         
ze dne 11. 4. 2022 

 
 
19/2022/FV-12 
Hospodářský výsledek Jihočeského kraje za rok 2021 pro závěrečný účet a návrh na jeho rozdělení 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
souhlasí 
s návrhem užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2021 pro závěrečný účet 
v objemu 311 057 394,21 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. 
Hlasování:  
13/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
20/2022/FV-12 
Informace o rozpočtových opatřeních za duben 2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
předložení rozpočtových opatření č. 96/R–111/R na jednání rady kraje dne 7. 4. 2022; 
II. souhlasí  
s předložením rozpočtových opatření č. 93/Z–95/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 21. 4. 2022; 
III. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 93/Z–95/Z 
Hlasování: 
12//0/1 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
21/2022/FV-12 
Informace o daňových příjmech za leden-březen 2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-březen 2022 na 23,9 % ročního 
rozpočtu daňových příjmů. 
Hlasování:  
13/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
22/2022/FV-12 
Záměr prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku v k.ú. Měšice u Tábora 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit záměr prodeje spoluvlastnického podílu na pozemku v k. ú. Měšice u Tábora 
s usnesením ve znění: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
záměr prodeje podílu o velikost 1/14 na pozemku parcele KN č. 1589/2 v k. ú. Měšice u Tábora z vlastnictví 
Jihočeského kraje panu *** za cenu v místě a čase obvyklou, tj. 21 126 Kč + náklady spojené s prodejem; 
II. ukládá 
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu: 
1. zveřejnit záměr prodeje na úřední desce,  
2. po splnění části II. 1. usnesení připravit návrh na prodej spoluvlastnického podílu k projednání v orgánech 
kraje. 
 



2 

 

Hlasování:  
12/0/1 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
23/2022/FV-12 
Změna práva hospodaření s nemovitým majetkem v k.ú. Číčenice 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
doporučuje  
zastupitelstvu kraje schválit změnu práva hospodaření s nemovitým majetkem v k. ú. Číčenice s usnesením 
ve znění: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření se svěřeným majetkem Krajskému školnímu hospodářství, České 
Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, IČO 71294775, a to pozemku parcely KN č. 4416/2 v k. ú. Číčenice ke 
dni rozhodnutí zastupitelstva kraje, 
2. předání uvedeného majetku dle části I. 1. usnesení k hospodaření se svěřeným majetkem Správě a údržbě 
silnic Jihočeského kraje, čímž dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby 
silnic Jihočeského kraje, se sídlem České Budějovice, Nemanická 2133/10, IČO 70971641, ke dni rozhodnutí 
zastupitelstva kraje, 
3. dodatek č. 41 zřizovací listiny Krajského školního hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 
1952/2, IČO 71294775, kterým se mění příloha č. 1 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se 
příspěvkové organizaci předává k hospodaření“ tak, že se jí majetek uvedený v části I. 1. usnesení vyjímá 
z hospodaření ke dni rozhodnutí zastupitelstva kraje; 
II. ukládá 
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci 
části I. 1. usnesení. 
Hlasování:  
13/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
24/2022/FV-12 
Inventarizace majetku a závazků k 31.12.2021 ve zřizovaných organizacích a Krajském úřadu 
Jihočeského kraje 

Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
bere na vědomí  
závěrečnou inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizací majetku a závazků v Krajském úřadu 
Jihočeského kraje v roce 2021 ve znění přílohy tohoto materiálu. 
Hlasování:  
13/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
25/2022/FV-12 
Žádost o poskytnutí individuální dotace Klubu českých turistů Tábor 
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 500.000, - Kč a uzavřením veřejnoprávní smlouvy s tímto subjektem; 
2. se vzorem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve znění přílohy č. 1 materiálu. 
Hlasování:  
13/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
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26/2022/FV-12 
Kompenzace nákladů spojených s poskytnutím humanitární pomoci státu Ukrajina nemocnicemi JčK 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
souhlasí 
s poskytnutím příplatku mimo základní kapitál obchodní společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s., IČO 
26068877, Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, 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 a Nemocnice Tábor, a.s., IČO 26095203, dle přílohy návrhu v celkové výši 6 
730 000,00 Kč, ke kompenzaci nákladů spojených s pořízením předmětu humanitární pomoci poskytnutého 
obchodními společnostmi státu Ukrajina. 
Hlasování:  
13/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: M. Remtová 
Ověřil: Ing. Doležal 


