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Jihočeský kraj - Krajský úřad 
 
 V Českých Budějovicích dne 3. 6. 2022 
 
 

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 2. 6. 2022 

 
 
 
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. 410/2021/ZK-13 

ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2022, schválila na jednání dne 2. 6. 2022 v rámci 
rozpočtových změn 12/22 usnesením č. 710/2022/RK-44 rozpočtová opatření č. 148/R – 157/R. 
 
 
 
2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 

 Rozpočtové opatření č. 148/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

6172 5171 Opravy a udržování 451  1 500 000,00 

6172 6121 Stavby 3451 9106085000000 -1 500 000,00 

 

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření k navýšení rozpočtové alokace 
pro opravy a udržování objektů krajského úřadu v celkové výši 1 500 tis. Kč. Důvodem je potřebná realizace 
úprav prostor jídelny v prostorách KÚ a větší rozsah plánované opravy střechy na budově v ul. B. Němcové. 
Finanční prostředky budou ve spolupráci s Oddělením přípravy a realizace pozemních staveb zajištěny 
převodem příslušné části z alokace dosud nesesmluvněných prostředků na úpravu IV. patra obj. E, KÚ I., 
která se již nestihne v roce 2022 v plném rozsahu realizovat a bude muset být rozložena i do následujícího 
roku. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 149/R 

§ položka ORJ částka v Kč 

5213 5903 Rezerva na krizová opatření 551 -606 530,00 

6221 5011 
Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služ. 
místech 

251 91 891,00 

6221 5021 Ostatní osobní výdaje 251 360 000,00 

6221 5031 Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti 251 112 070,00 

6221 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 251 40 671,00 

6221 5038 
Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 
prac. úrazu 

251 1 898,00 

 

Odbor ekonomický spolu s Kanceláří ředitele navrhují rozpočtové opatření na zapojení části finančních 
prostředků krizové rezervy kraje za účelem rozpočtového krytí mimořádných mzdových výdajů za výpomoc 
pracovníků KÚ a zdravotníků ČČK vynaloženou v souvislosti s jejich službami v Krajském asistenčním centru 
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pomoci uprchlíkům (KACPU). Vyčíslení vychází z již realizovaných mzdových výdajů KÚ v období březen – 
duben 2022, vyčíslených dle skutečnosti, a dále z předpokládaného objemu výdajů z uzavřených dohod 
o provedení práce se zdravotníky, kteří na KACPU budou zajišťovat zdravotnické služby v období květen – 
červen 2022. Tyto výdaje budou z důvodu vykazování sledovány pod speciálním § 6221 Humanitární 
zahraniční pomoc přímá. Pravomoc k nakládání s prostředky krizové rezervy je svěřena panu hejtmanovi, ale 
protože nejde o akutní potřebu řešení, je rozpočtové opatření nad rámec pravidel předloženo ke schválení 
radě kraje. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 150/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 151 857  -77 116,00 

3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 151 857 407202 1 051,00 

3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 151 857 407203 29 025,00 

3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 151 857 403216 9 900,00 

3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 151 857 405209 7 020,00 

3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 151 857 403214 30 120,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku 
školám z důvodu dofinancování uměleckých soutěží vyhlašovaných MŠMT. Prostředky jsou uvolňovány 
z dosud nerozdělené alokace rozpočtu pro soutěže. Jedná se o tyto školy: 

1) Základní umělecká škola, Soběslav, Školní náměstí 56 (1 051,00 Kč),  

2) Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Nerudova 648 (29 025,00 Kč), 

3) Základní umělecká škola, Dačice, Antonínská 93/II (9 900,00 Kč),  

4) Základní umělecká škola, Vimperk, Nerudova 267 (7 020,00 Kč),  

5) Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II. (30 120,00 Kč).  

Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 151/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3121 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103133063 863 401207 2 600,68 

3121 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103533063 863 401207 14 737,32 

3121 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103133063 867  2 600,68 

3121 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103533063 867  14 737,32 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na vratku části dotace z minulých let 
na základě oznámení MŠMT subjektům, kterým MŠMT poskytlo dotaci v oblasti prioritní osy Rovný přístup 
ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání, které se odvádí na MŠMT. Jedná se o Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13. 
Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 152/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 35018 942  2 372 370,00 

3533 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 35018 952 401502 2 372 370,00 

 

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. 
Prostředky jsou Ministerstvem zdravotnictví určeny jako neinvestiční transfer pro příspěvkovou organizaci 
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje k úhradě výdajů vynaložených na zajištění činností 
k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v souladu s § 20 a § 22 zákona 
č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o doplatek 
neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 dle Rozhodnutí MZ ČR 
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č. OKP/8/1102/2022. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 153/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 91628 1042  1 319 239,00 

 4113 Neinv. přijaté transfery ze státních fondů 91252 1042  1 202 294,00 

2212 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 91628 1052 401401 1 319 239,00 

2212 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 91252 1052 401401 1 202 294,00 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na zapojení dotace ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury v celkové výši 2 521 533,00 Kč na akce realizované v rámci programu BESIP 2021, 
kde příjemcem dotace je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Jedná se o dotace na akce 
předfinancované s platbou ex-post: 

1) Nehodová lokalita: silnice II/157 v k. ú. Zborov – ISPROFOND 5317510110 – 223 286,00 Kč; 

2) Nehodová lokalita: silnice III/12253 v k. ú. Čakov u Českých Budějovic – ISPROFOND 5317510109 – 
200 436,00 Kč; 

3) Nehodová lokalita: silnice II/164 Člunek – ISPROFOND 5317110002 – 1 202 294,00 Kč; 

4) Nehodová lokalita: silnice II/145 Obora – ISPROFOND 5317510108 – 663 518,00 Kč; 

5) Nehodová lokalita: silnice II/143 v k. ú. Vrábče – ISPROFOND 5317510111 – 231 999,00 Kč. 

Dotace bude poskytnuta dle smluv č.157/B1/2022, 157/B2/2022, 157/B3/2022, 157/B4/2022 a 157/B5/2022, 
jejichž schválení je součástí návrhu č. 745/RK/22 k projednání v radě kraje 26. 5. 2022 a následně 
v zastupitelstvu kraje 16. 6. 2022. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 154/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4213 
Investiční přijaté transfery ze státních 
fondů 

91628 1042  412 806 078,23 

2212 6121 Stavby 91628 1051 9115162000000 356 760 000,00 

2212 6356 
Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. 
organizacím 

91628 1052 401401 56 046 078,23 

 4113 
Neinv. přijaté transfery ze státních 
fondů 

91252 1042  20 000 000,00 

2212 5171 Opravy a udržování 91252 1051 9115162000000 20 000 000,00 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na zapojení dotace ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury v celkové výši 432 806 078,23 Kč v členění na příjemce: 

1) Jihočeský kraj – investiční (356 760 000,00 Kč) a neinvestiční (20 000 000,00 Kč) část. Dotace je určena 
na akci "Financování silnic II. a III. třídy – Jihočeský kraj“, která bude realizována v roce 2022. Realizace 
schválena usn. č. 367/2022/RK-39 ze dne 7. 4. 2022; 

2) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje – investiční část (56 046 078,23 Kč, z toho převod z r. 2021 
ve výši 6 046 078,23 Kč). Dotace je určena na akci "Financování mostů a silnic II. a III. třídy – Správa a 
údržba silnic Jihočeského kraje", která bude realizována v roce 2022. Realizace schválena 
usn. č. 367/2022/RK-39 ze dne 7. 4. 2022 a usn. č. 129/2022/ZK-16 ze dne 21. 4. 2022. Dotace bude 
poskytnuta dle smlouvy č. 157S/202 vč. jejího dodatku č. 157S/2022/1, kdy návrh této smlouvy je 
součástí návrhu č. 698/RK/2022 k projednání v radě kraje 26. 5. 2022 a následně v zastupitelstvu kraje 
16. 6. 2022. 

Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 155/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

3314 2122 Příjem z odvodů příspěvkových organizací 1141 401304 695 000,00 

6172 6130 Pozemky 451 9125075000000 695 000,00 

 

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu z důvodu koupě pozemku 
v k. ú. České Budějovice od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
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pro Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích, Na Sadech 27, 370 59 České Budějovice, 
IČO 00073504 dle věcného materiálu č. 207/ZK/22 předloženého zastupitelstvu kraje dne 16. 6. 2022. 
Na úhradu této koupě pozemku byl příspěvkové organizaci uložen odvod z investičního fondu do rozpočtu 
Jihočeského kraje dle věcného materiálu č. 662/RK/22 předloženého radě kraje dne 26. 5. 2022. 
Bez dopadu do salda. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 156/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

3299 6351 
Invest. transf. zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

2257 9137000000000 -4 000 000,00 

3123 6351 
Invest. transf. zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

2257 9137005401233 2 000 000,00 

3123 6351 
Invest. transf. zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

2257 9137013403223 2 000 000,00 

 

Odpovědné místo 22 – Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ z důvodu 
zajištění prostředků na navýšení akcí dle výsledku výběrového řízení. Dochází tak ke změně závazného 
finančního vztahu k příspěvkovým organizacím kraje. Jedná se o: 

1) Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 na financování akce "Rekonstrukce 
tělocvičny", věcný materiál bude projednán dne 26. 5. 2022, č. návrhu 649/RK/22 (2 000 000,00 Kč),  

2) Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688 na financování akce 
"Rekonstrukce gastroprovozu", věcný materiál bude projednán dne 26. 5. 2022, č. návrhu 674/RK/22 
(2 000 000,00 Kč). 

Pokrytí navýšení těchto akcí bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 157/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

3312 5213 Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám 92 1153 500 000,00 

6172 5901 Nespecifikované rezervy  551 -500 000,00 

 

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění rozpočtového krytí záměru 
poskytnutí individuální dotace ve výši 500 000,00 Kč na realizaci mistrovských výukových kurzů v Českých 
Budějovicích pod záštitou houslisty Pavla Šporcla se zahajovacím koncertem, který bude využit v rámci 
předsednictví ČR a EU. Návrh materiálu č. 714/RK/22 na poskytnutí výše uvedené dotace byl předložen radě 
kraje dne 26. 5. 2022. Finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtové rezervy kraje. Bez dopadu 
do salda. 

 

 

 

 


