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Finanční výbor 
Zastupitelstva Jihočeského kraje 

U S N E S E N Í         
ze dne 5. 9. 2022 

 
 
43/2022/FV-16 
Plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu Jihočeského kraje podle stavu k 30. 6. 2022 dle důvodové zprávy a příloh materiálu 
FV_20220905_01. 
Hlasování:  
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
44/2022/FV-16 
Informace o rozpočtových opatřeních za červen-září 2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí  
1. schválení rozpočtových opatření č. 159/R–181/R na jednání rady kraje dne 30. 6. 2022, 
2. schválení rozpočtových opatření č. 183/R–189/R na jednání rady kraje dne 14. 7. 2022, 
3. schválení rozpočtových opatření č. 192/R–208/R na jednání rady kraje dne 15. 8. 2022, 
4. předložení rozpočtových opatření č. 213/R–224/R na jednání rady kraje dne 1. 9. 2022; 
II. souhlasí  
s předložením rozpočtových opatření č. 182/Z, 190/Z–191/Z a 209/Z–212/Z na jednání zastupitelstva kraje dne 
15. 9. 2022; 
III. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtová opatření č. 182/Z, 190/Z–191/Z a 209/Z–212/Z. 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
45/2022/FV-16 
Informace o daňových příjmech za leden-srpen 2022 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informaci o naplnění sdílených daňových příjmů Jihočeského kraje za leden-srpen 2022 na 73,4 % ročního 
rozpočtu daňových příjmů. 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
46/2022/FV-16 
Harmonogram projednání návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2023 a návrhu střednědobého 
výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2024 a 2025 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
harmonogram projednání návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2023 a návrhu střednědobého výhledu 
rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2024 a 2025 podle přílohy materiálu FV_20220905_04. 
 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
47/2022/FV-16 
Záměr směny částí pozemků v k. ú. Radíkov a zřízení věcného břemene pro Jihočeský kraj 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
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doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit záměr směny částí pozemků v k. ú. Radíkov s usnesením ve znění: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje; 
I. schvaluje 
záměr směny nemovitostí v k. ú. Dolní Radíkov, a to pozemku parcely dle dosud nezapsaného geometrického 
plánu č. 245-1928/2021 označený jako díl „d“ oddělený z pozemku parcely KN č. 1470/7 ve vlastnictví 
Jihočeského kraje, za pozemek parcelu dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 245-1928/2021 
označený jako díl „a“ oddělený z pozemku parcely KN č. 1470/1, ve vlastnictví obce Český Rudolec, se sídlem 
378 83 Český Rudolec čp. 123, IČO 00246441, bez cenového vyrovnání;  
II. ukládá 
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu: 
1. zveřejnit záměr směny na úřední desce krajského úřadu po dobu zákonné lhůty,  
2. po splnění části II. 1. usnesení připravit návrh na směnu nemovitostí k projednání v orgánech kraje. 
Hlasování: 
9/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
48/2022/FV-16 
Dotační program Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji – schválení žadatelů 
Finanční výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje  
I. bere na vědomí  
protokol z jednání hodnotící komise při výběru žádosti v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Dostupná 
zdravotní péče v Jihočeském kraji dle přílohy návrhu č. 6;  
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Dostupná 
zdravotní péče v Jihočeském kraji v celkové výši 3 000 000 Kč dle přílohy návrhu č. 6 
Hlasování: 
8/0/0 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Remtová 
Ověřil: Ing. Doležal 


