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Jihočeský kraj - Krajský úřad 
 
 V Českých Budějovicích dne 19. 2. 2021 
 
 

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 18. 2. 2021 

 
 
 
Důvod zveřejnění: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 16 odst. 5 
 
 
 
Obsah:  1. Schvalovací řízení 
 2. Důvodová zpráva 
 
 
 
 
 
 
1. SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ 

Rada Jihočeského kraje, na základě zmocnění zastupitelstvem kraje podle usnesení č. 25/2020/ZK-3 
ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2021, schválila na jednání dne 18. 2. 2021 v rámci 
rozpočtových změn 3/21 usnesením č. 172/2021/RK-9 rozpočtová opatření č. 66/R – 75/R. 
 
 
 
2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 

 

Rozpočtové opatření č. 66/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech  574 22 106,00 

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 13015 588 22 106,00 

 

Odbor ekonomický navrhuje převod prostředků z rozpočtu roku 2020 do rozpočtu 2021. Jedná se 
o prostředky poskytnuté kraji z kapitoly MPSV na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany 
dětí) na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech 
v souvislosti s epidemií Covid_19. Nedočerpané prostředky vrací Jihočeský kraj v rámci finančního 
vypořádání za rok 2020 zpět MPSV. Dopad do salda je -22 106,00 Kč (prohloubení schodku). 

 

Rozpočtové opatření č. 67/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech  574 26 587,36 

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 98074 588 26 587,36 

 

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na převod nedočerpané části dotace poskytnuté 
z Ministerstva financí v roce 2020 do rozpočtu roku 2021. Jedná se o vratku neinvestiční dotace na výdaje 
vzniklé krajskému úřadu v souvislosti s novými volbami do zastupitelstev obcí v roce 2020. Nedočerpané 
prostředky vrací Jihočeský kraj v rámci finančního vypořádání za rok 2020 zpět MF.  
Dopad do salda je -26 587,36 Kč (prohloubení schodku). 

 

Rozpočtové opatření č. 68/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech  574 649 579,81 

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 98193 588 649 579,81 
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Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na převod nedočerpané části dotace poskytnuté 
z Ministerstva financí v roce 2020 do rozpočtu roku 2021. Jedná se o vratku neinvestiční dotace na výdaje 
vzniklé krajskému úřadu v souvislosti s volbami do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje 
v roce 2020. Nedočerpané prostředky vrací Jihočeský kraj v rámci finančního vypořádání za rok 2020 zpět 
MF. Dopad do salda je -649 579,81 Kč (prohloubení schodku). 

 

Rozpočtové opatření č. 69/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6172 2322 Přijaté pojistné náhrady  441  7 500,00 

3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 726 857 406212 7 500,00 

 

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění 
přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. pro Střední rybářskou školu a Vyšší odbornou školu vodního 
hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480, 389 19 Vodňany, z pojištěného rizika vichřice. Bez dopadu do 
salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 70/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

 4111 Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR 98278 742 516 868,00 

3769 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 98278 752 516 868,00 

 

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na příjem dotace 
od Ministerstva financí a vyplacení náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy 
dle zákona č. 115/2000 Sb. na základě stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje k žádostem subjektů. 
Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 71/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 741  1 991 970,00 

3742 6122 Stroje, přístroje a zařízení 751  1 591 970,00 

3725 6119 Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 751 9123017000000 400 000,00 

 

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví žádá o navýšení rozpočtu u příjmů i výdajů o částku 
1 991 970,00 Kč. Jedná se o přijaté pojistné plnění z havarijního pojištění vozidla Reform Metrac H7 RX, 
které bylo zničeno požárem. Nové vozidlo bylo nakoupeno v roce 2020 za pořizovací cenu 2 539 790,00 Kč 
z rozpočtu ORJ 7 z rozpočtové alokace jiných neuskutečněných investičních výdajů určených na pořízení 
techniky pro zajištění péče a monitoringu chráněných částí přírody. Prostředky pojistného plnění tak budou 
využity v roce 2021 k realizaci původních investičních záměrů k pořízení tzv. "železného koně" (bylo 
soutěženo v roce 2020, ale nebyla podána žádná nabídka, proto nutno opakovat v roce 2021) a mobilní 
štípačky pro zpracování dřeva přímo na lokalitách, kde je prováděna péče. Dále pak k úhradě výdajů 
za zpracování prováděcí svozové studie a analýzy překladišť, která doplní již zpracovanou Studii 
energetického využívání komunálních odpadů v Jihočeském kraji (400 000,00 Kč). Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 72/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 33353 842 189 473 050,00 

3113 5339 Neinv. transfery cizím přísp. organizacím 33353 852 123 479 587,00 

3123 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 33353 852 65 690 306,00 

3113 5333 
Neinv. transf. školským práv. osobám zřízeným 
státem, kraji a obcemi 

33353 852 303 157,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na základě dopisu MŠMT ČR 
č. j. MSMT-2999/2021-1 ze dne 26. 1. 2021. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2021 byly schváleny příjmy a 
zároveň i výdaje na přímé náklady na vzdělávání ve výši 10 102 878 000,00 Kč. Dle dopisu MŠMT ČR je 
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však skutečná výše dotace na přímé náklady na vzdělávání pro zřizované organizace (krajem, obcemi i 
dobrovolným svazkem obcí) o 189 473 050,00 Kč vyšší. OŠMT proto navrhuje úpravu (navýšení) příjmů a 
výdajů dle oznámeného souhrnného vztahu. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 73/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3123 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103133063 863 404209 15 455,23 

3123 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103533063 863 404209 87 579,77 

3231 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103133063 863 403214 22 241,84 

3231 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103533063 863 403214 126 037,16 

3123 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103133063 867  15 455,23 

3123 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103533063 867  87 579,77 

3231 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103133063 867  22 241,84 

3231 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103533063 867  126 037,16 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na vratky části dotace z minulých let 
na základě oznámení MŠMT, které poskytlo dotaci v oblasti prioritní osy Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
Jedná se o tyto školy: 

1) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 (103 035,00 Kč), 

2) Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II (148 279,00 Kč). 

Přijaté vratky se odvádí na MŠMT. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 74/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

2292 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 811 1041 9133001000000 35 437,00 

2292 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 812 1041 9133001000000 1 505,00 

2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 811 1051 9133001000000 35 437,00 

2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 812 1051 9133001000000 1 505,00 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na příjem přeplatku podílu 
z rozúčtování tržeb integrovaného dopravního systému Jihočeské kraje za prosinec 2020, který byl zaslán 
dopravcem po vyúčtování měsíce – v lednu 2021. Jde o vratky od GW BUS a.s., od DP MCB a.s. 
a od Českých drah. Tento přeplatek je přerozdělován ostatním dopravcům podílejícím se na IDS na úhradu 
vzniklé protarifovací ztráty v rámci závazku veřejné služby dle vyúčtování. Jde o ČSAD Autobusy a.s., Comett 
plus Tábor s.r.o., GW Train Regio, a.s. a ARRIVA vlaky s.r.o. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 75/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 13307 3042  9 000 000,00 

4324 5221 
Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. 
společnostem 

13307 3052  7 600 000,00 

4324 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 13307 3052 406209 1 400 000,00 

 

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná 
se o dotaci na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – 
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podle Rozhodnutí MPSV č. j. 2021/163-213/1 ze dne 19. 1. 2021. Jde o dvě zařízení Dětské centrum 
Jihočeského kraje o.p.s. Strakonice (7,6 mil. Kč) a Dětský domov, ZŠ, ŠJ a ŠD Volyně (1,4 mil. Kč). Bez 
dopadu do salda. 

 


