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Jihočeský kraj - Krajský úřad 
 
 V Českých Budějovicích dne 15. 4. 2021 
 
 

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 15. 4. 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 

V rámci vyhlášeného nouzového stavu v boji proti šíření koronaviru SARS CoV-2 schválil hejtman kraje 
rozpočtové opatření č. 5/H. 

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 15. 4. 2021 v rámci 
rozpočtových změn 9/21 usnesením č. 452/2021/RK-15 rozpočtová opatření č. 131/R – 133/R. 
 
 
 
2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 

Rozpočtové opatření č. 5/H 
 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

5213 5903 Rezerva na krizová opatření 551  -612 000,00 

5213 5133 Léky a zdravotnický materiál 451 9134001000000 612 000,00 

 

Odbor ekonomický, ve vazbě na usnesení vlády ze dne 5. března 2021 č. 249 a č. 250 k zavedení povinného 
testování zaměstnanců veřejného sektoru na přítomnost onemocnění COVID-19 a v návaznosti na obsah 
předchozích rozpočtových opatření 3/H a 4/H, navrhuje rozpočtové opatření na finanční zajištění nákupu 
neinvazivních samoobslužných testů na základě rozhodnutí samosprávy ze dne 6. 4. 2021 o četnosti 
testování na 2x týdně u stanoveného okruhu testovaných osob (zaměstnanců úřadu v pracovním poměru, 
pracovníků na dohody a uvolněných členů rady kraje) v období od 19. 4. 2021 do 28. 5. 2021. Tímto 
opatřením je navrhováno uvolnění prostředků z krizové rezervy kraje ve výši 612 000,- Kč ve prospěch 
OHMS na nákup dalších 7 200 ks testů. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 131/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby  651  -400 000,00 

6223 5511 Neinv. transfery mezinárod. vládním organizacím 768 151  -350 000,00 

2143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 782 157 401308 750 000,00 

 

Kancelář hejtmana s odborem regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu navrhují 
rozpočtové opatření na přesun finančních prostředků ve prospěch zvýšeného provozního příspěvku 
pro Jihočeskou centrálu cestovního ruchu v souladu s upraveným věcným materiálem č. 127/RK/2021 
předkládaným na jednání rady kraje dne 15. 4. 2021. Toto rozpočtové opatření nahrazuje původní návrh 
Kanceláře hejtmana předložený pod č. RO 131/R. Bez dopadu do salda. 
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Rozpočtové opatření č. 132/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 17039 842  331 200,00 

3123 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 17039 852 407236 331 200,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace na základě 
Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 3175504146/COV-Ubytování/2020 v rámci dotačního titulu 
"3170000055 – COVID-Ubytování – Podpora provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na území ČR, 
zasažených důsledky opatření související s pandemií COVID-19" pro Střední školu obchodu, služeb a 
řemesel a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474. Bez dopadu 
do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 133/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 33160 842  6 000,00 

3123 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 33160 852 403222 6 000,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace 
dle rozhodnutí MŠMT č. 45583/2020-37 ze dne 25. 3. 2021 na "Podporu sociálně znevýhodněných romských 
žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol v roce 2021 – I. období" pro Střední 
odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86. Bez dopadu do salda. 

 


