Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
tajemnice výboru: Leona Šafářová, tel. 386 720 147, e-mail: safarova@kraj-jihocesky.cz

České Budějovice dne 25. 2. 2021

Zápis č. 1/21
z 1. jednání Hospodářského výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje,
které se konalo dne 24. 2. 2021 od 14.00 hodin
v kruhovém sále zastupitelstva kraje, budovy KÚ, ulice U Zimního stadionu, Č. Budějovice
Přítomni:

Ing. František Konečný, Ph.D.
Jaroslav Havel
Jan Jelínek
Ing. Jiří Kulík
Ing. Pavel Mádl
Ing. Ivo Moravec – příchod ve 14.05 hodin
Bc. Miroslav Pekař, DiS.
Bc. Irena Ravandi, DiS.
Josef Soumar
David Šašek, DiS.
Ing. Bohuslav Švehla
Ing. Milan Třebín
Ing. Václav Valhoda

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení – představení členů výboru
Volba místopředsedy
Harmonogram zasedání
Plán činnosti výboru
Diskuse, různé
Závěr

Jednání zahájil a řídil předseda Hospodářského výboru (HV) Ing. František Konečný, Ph.D. Přítomno 12 členů
výboru, výbor je usnášeníschopný. Organizačně technické záležitosti výboru bude zajišťovat tajemnice Leona
Šafářová, Kancelář hejtmana, organizační oddělení, e-mail: safarova@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 147.
Hlasování o programu jednání 12/0/0 (ve 14.05 hodin se dostavil I. Moravec)
K bodu 1 programu jednání
Zahájení – představení členů výboru
Proběhlo představení jednotlivých členů výboru.
K bodu 2 programu jednání
Volba místopředsedy
F. Konečný – sdělil, že na místopředsedu HV navrhuje J. Soumara, který je rovněž členem zastupitelstva
kraje; zastupoval by předsedu v případě jeho nepřítomnosti na jednání výboru příp. předkládal materiály
na zasedání zastupitelstva kraje.
J. Soumar – s nominací souhlasí.
U s n e s e n í č. 1/2021/HV-1
Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
volí
Josefa Soumara místopředsedou Hospodářského výboru.
Hlasování 12/0/1
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K bodu 3 programu jednání
Harmonogram zasedání
F. Konečný – uvedl, že termíny jednání Hospodářského výboru jsou navrhovány na základě termínů zasedání
zastupitelstva kraje na 1. pololetí 2021, a to ve dnech 31. 3., 28. 4. a 2. 6. 2021 od 14 hodin; v případě
zhoršení epidemiologické situace je možnost distančního jednání.
Členové se shodli, že buď budou všichni na jednání připojeni distančně, nebo všichni přítomni osobně, nikoliv
odděleně. Pokud nastane mimořádná situace, bude řešeno individuálně. J. Soumar upozornil, že
zastupitelstvo kraje muselo kvůli distančnímu připojení členů v karanténě měnit jednací řád.
U s n e s e n í č. 2/2021/HV-1
Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
schvaluje
termíny jednání Hospodářského výboru ve dnech 31. 3., 28. 4. a 2. 6. 2021 vždy od 14.00 hodin.
Hlasování 13/0/0
K bodu 4 programu jednání
Plán činnosti výboru
F. Konečný – sdělil, že plán činnosti byl elektronicky rozeslán spolu s pozvánkou; první část zahrnuje rámcové
úkoly výboru, druhá část konkrétnější témata; informoval o jednání s hejtmanem kraje MUDr. M. Kubou – byla
projednána jednotlivá témata z navrhovaného plánu činnosti; bude-li potřeba projednat nějaký materiál v HV,
bude předkládán přímo panem hejtmanem; zmínil podněty členů výboru J. Jelínka, J. Soumara na doplnění
plánu, které jsme obdrželi rovněž elektronicky.
B. Švehla – vznesl dotaz, proč jsou v plánu činnosti v první části uvedeny rámcové úkoly.
F. Konečný – odpověděl, že se jedná o obecné rámcové úkoly, které byly stanoveny při zřizování výboru na
zasedání zastupitelstva kraje dne 3. 12. 2020.
Na podnět J. Jelínka proběhla diskuse ohledně doplnění tématu týkajícího se dostavby D3 a D4, silnice
I. třídy, krajské komunikace. Některé záležitosti (např. doprava, letiště) se budou prolínat s jinými výbory, F.
Konečný bude nabízet případnou účast na jednání HV ostatním předsedům výborů. Členové výboru se shodli
na doplnění tématu dostavby D3 a D4, silnice I. tř., krajské komunikace o doplňkovou infrastrukturu.
J. Soumar – navrhnul pověřit předsedu HV k jednáním na urychlení dostavby D3, apelovat na Středočeský
kraj; k tématu by ještě doplnil dostavbu 4. železničního koridoru, který je pro Jihočeský kraj rovněž klíčový.
F. Konečný – uvedl, že pokud bude pověřen, rád se v této záležitosti bude angažovat; bude kontaktovat
partnery ze Středočeského kraje, Ředitelství silnic a dálnic a příp. i ministra dopravy.
F. Konečný – shrnul, že záležitost ohledně dostavby D3 a D4, silnice I. tř., krajské komunikace bude doplněna
o doplňkovou infrastrukturu a dostavbu 4. železničního koridoru.
U s n e s e n í č. 3/2021/HV-1
Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
schvaluje
plán činnosti Hospodářského výboru na rok 2021 v upraveném znění s tím, že bude k dostavbě D3 a D4,
silnice I. třídy, krajské komunikace doplněna doplňková infrastruktura a dostavba 4. železničního koridoru.
Hlasování 13/0/0
Dalšími podněty J. Jelínka k zařazení do plánu činnosti jsou témata - výuka finanční gramotnosti a integrace
mladší generace do chodu jihočeské ekonomiky.
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Ohledně výuky finanční gramotnosti bylo mimo jiné diskutováno, jaké má HV kompetence a možnosti; školské
osnovy dnes finanční gramotnost obsahují; zůstává otázkou, jak dobře pedagogický personál dokáže tuto
záležitost vysvětlit a vyzdvihnout její budoucí praktické využití a dopady.
F. Konečný – uvedl, že výuka finanční gramotnosti je důležitá, ale nezahrnoval by do plánu činnosti; navrhuje
možnost setkání některých členů HV s náměstkem pro školství Mgr. P. Klímou a předsedkyní Výboru pro
výchovu, vzdělání a zaměstnanost ZJK doc. Dr. Ing. D. Škodovou Parmovou, na kterém bychom deklarovali
podnět HV a tím posunuli záležitost k příslušným kompetentním orgánům; v tomto smyslu navrhuje v bodě
Různé přijmout usnesení.
Dalším diskutovaným tématem byla úroveň školství – zlepšení podmínek, spolupráce se školami a podpora
kraje, zajištění praxí ve firmách působících v JK, aj.
J. Havel – uvedl, že v dotační politice kraje je program na podporu žáků a studentů Jihočeského kraje zahrnut
v alokaci 4 mil. Kč; není mu známo, jak je čerpáno; ke spolupráci s firmami (zaměstnavateli) – navrhnul pozvat
zástupce Jihočeské hospodářské komory nebo ředitele Úřadu práce; není problém s financemi, je problém, že
lidé nechtějí pracovat.
J. Kulík – nesouhlasí, aby se výukou finanční gramotnosti HV zabýval.
Z diskuse vyplynula dvě usnesení, která budou přijata v následujícím bodě.
K bodu 5 programu jednání
Diskuse, různé
U s n e s e n í č. 4/2021/HV-1
Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
pověřuje
předsedu Hospodářského výboru Ing. Františka Konečného, Ph.D. k jednáním se zástupci Středočeského
kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR, příp. Ministerstva dopravy o dostavbě dálnice D3 ve Středočeském kraji.
Hlasování 13/0/0
U s n e s e n í č. 5/2021/HV-1
Hospodářský výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
pověřuje
předsedu Hospodářského výboru Ing. Františka Konečného, Ph.D. a členy Hospodářského výboru Jana
Jelínka, Josefa Soumara k jednáním s náměstkem pro školství Mgr. Pavlem Klímou a předsedkyní Výboru
pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou ve věci výuky finanční
gramotnosti.
Hlasování 12/1/0
Ohledně záležitosti týkající se integrace mladší generace do chodu jihočeské ekonomiky bude pozván
náměstek pro školství Mgr. P. Klíma, příp. zástupce hospodářské komory na některé z dalších jednání HV.
Členové souhlasili, že zápisy z jednání Hospodářského výboru budou rozesílány všem členům
k připomínkování s tím, že pokud nebude sděleno stanovisko do 48 hodin, bude zápis považován
za odsouhlasený (hlasování 13/0/0).
F. Konečný – uvedl, že si nechal zpracovat od vedoucího oddělení administrace dotačních programů
Jihočeského kraje Mgr. J. Vodičky přehled dotačních programů pro letošní rok, který bude členům výboru
zaslán; dává ke zvážení přizvání pana vedoucího na některé další jednání výboru.
J. Kulík – požádal o zjištění čerpání v dotačním programu, který zmiňoval J. Havel; zpracování přehledu
za předchozí roky, v letošním roce budou údaje zkreslené (pozn. zajistí tajemnice L. Šafářová).
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F. Konečný – navrhnul projednání témat na příštích jednáních HV následovně:
➢ dne 31. 3. 2021
Plán odpadového hospodářství, ZEVO – pozvání pracovníků Odboru životního prostředí, zemědělství
a lesnictví (OZZL), ředitele Teplárny České Budějovice Ing. V. Krále; je možno pozvat i poslance Ing.
R. Kubíčka, který se této záležitosti věnuje v rámci parlamentu
I. Ravandi – zajímavou osobou k tomuto tématu by mohl být jednatel společnosti C-Energy Planá pan I. Nejdl
➢ dne 28. 4. 2021
Dálnice D3 a D4, silnice I. třídy, krajské komunikace, doplňková infrastrukturu a dostavba 4. železničního
koridoru – pozvání pracovníků Odboru dopravy a silničního hospodářství (ODSH), zástupců ŘSD a železnic.
➢ dne 2. 6. 2021
Jihočeské letiště České Budějovice a.s. – navrhuje výjezdní zasedání na letiště s prohlídkou, prezentací;
k dispozici bude i zasedací místnost pro případné projednání dalších bodů.
Členové s rozvržením témat do jednotlivých termínů souhlasili (hlasování 13/0/0).
B. Švehla – k Programu rozvoje Jihočeského kraje 2021 – 2027 požádal, aby na webových stránkách
Jihočeského kraje byla zveřejněna aktuální verze; je zveřejněna verze z roku 2019; v minulém roce byl
připomínkován (pozn. zajistí tajemnice L. Šafářová).
K bodu 6 programu jednání
Závěr
Předseda výboru poděkoval přítomným za účast. Příští jednání výboru se bude konat ve středu dne 31. 3.
2021 od 14 hodin. Jednání bylo ukončeno v 15.30 hodin.

Zapsala:

Leona Šafářová

Ověřovatel:

Ing. František Konečný, Ph.D., předseda
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