Jihočeský kraj - Krajský úřad
V Českých Budějovicích dne 27. 10. 2021

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 27. 10. 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 27. 10. 2021 v rámci
rozpočtových změn 25/21 usnesením č. 1224/2021/RK-27 rozpočtová opatření č. 333/R – 351/R.
2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
Rozpočtové opatření č.
§

333/R
položka

UZ

ORJ

ORG

6113 5339

Neinv. transfery cizím přísp. organizacím

93

9153

4357 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

93

3057 406602

částka v Kč
-10 000,00
10 000,00

Odpovědné místo 91 – Samospráva ve spolupráci s odborem sociálních věcí navrhují provedení
rozpočtového opatření na převod finančních prostředků poskytnutých v rámci individuální dotace (osobní
záštita představitele kraje) v souladu s věcným materiálem (č. návrhu 1234/RK/21) předkládaným na jednání
rady kraje dne 27. 10. 2021 na příslušný gesční odbor OSOV, který prostředky převede krajské příspěvkové
organizaci v rámci příspěvku na provoz – Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek – akce III. ročník
Adventního koncertu. Bez dopadu do salda.
Rozpočtové opatření č.
§

334/R
položka

UZ ORJ částka v Kč

3636 5166

Konzultační, poradenské a právní služby

2143 5222

Neinvestiční transfery spolkům

92

651

-100 000,00

153

100 000,00

Kancelář hejtmana navrhuje rozpočtové opatření na poskytnutí individuální dotace Klubu českých turistů
Tábor, IČO 00476854 na podporu údržby značení turistických tras a údržbu směrovníků se směrovkami a
stojany nástěnných map v okrese České Budějovice a Český Krumlov v roce 2021 v souladu s věcným
materiálem (č. návrhu 1260/RK/21). Bez dopadu do salda.
Rozpočtové opatření č.
§

335/R
položka

ORJ

částka v Kč

6172 3112

Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí

441

1 050 000,00

6172 3111

Příjmy z prodeje pozemků

441

165 350,00

3299 6351

Inv. transfery zříz. přísp. organizacím

2257

1 215 350,00

1

6330 5349

Ostatní převody vlastním fondům

499

1 215 350,00

6330 4134

Převody z rozpočtových účtů

2299

1 215 350,00

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu příjmu prostředků a jejich
převodu do Fondu rozvoje škol. Jedná se o prostředky za:
1) prodej bývalé kotelny v k. ú. Jindřichův Hradec městu Jindřichův Hradec ve výši 1 050 000 Kč. Prodej byl
schválen usnesením č. 244/2021/ZK-8 ze dne 24. 6. 2021. S majetkem hospodařil Dům dětí a mládeže
Jindřichův Hradec;
2) prodej pozemku p. č. KN 791/20 v k. ú. Horní Planá fyzické osobě ve výši 165 000 Kč. Prodej byl
schválen usnesením č. 245/2021/ZK-8 ze dne 24. 6. 2021. S majetkem hospodařil Dům dětí a mládeže
České Budějovice;
3) prodej části pozemku p. č. KN 46/1 v k. ú. Veselka u Vimperka Evangelické církvi metodistické ve výši
350 Kč. Prodej byl schválen usnesením č. 86/2021/ZK-5 ze dne 18. 3. 2021. S majetkem hospodařilo
Krajské školní hospodářství.
Prostředky budou převedeny do Fondu rozvoje škol dle jeho statutu. Bez dopadu do salda.
Rozpočtové opatření č.
§

336/R

položka

UZ

ORJ

částka v Kč

3639 5321

Neinvestiční transfery obcím

710

653

-1 802 000,00

3639 6341

Investiční transfery obcím

711

653

1 802 000,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu navrhuje rozpočtové opatření spočívající
ve vzájemném přesunu finančních prostředků alokovaných v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2021
z důvodu vyššího objemu investičních dotací nad rámec původního předpokladu. Poskytnutí dotací v rámci
POV pro rok 2021 bylo schváleno usnesením č. 174/2021/ZK-7 ze dne 20. 5. 2021. Bez dopadu do salda.
Rozpočtové opatření č.
§

337/R

položka

UZ ORJ částka v Kč

2115 5222

Neinvestiční transfery spolkům

94

653

-198 000,00

2115 5222

Neinvestiční transfery spolkům

92

653

198 000,00

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu navrhuje rozpočtové opatření z důvodu
přiřazení odpovídajícího účelového znaku (technická úprava provedeného rozpočtového opatření č. 266/R)
u výdaje na dotaci poskytnutou spolku Energy Centre České Budějovice, z. s., která byla schválena
usnesením č. 1004/2021/RK-24 ze dne 16. 9. 2021. Bez dopadu do salda.
Rozpočtové opatření č.
§

338/R

položka

ORJ

6172 5169

Nákup ostatních služeb

851

3419 5169

Nákup ostatních služeb

851

ORG

částka v Kč
-20 000,00

9118104000000

20 000,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje úpravu rozpočtu pro potřeby finančního krytí nákladů
na vyhlášení výsledků ankety Nejúspěšnější sportovec Jihočeského kraje roku 2021. Pro rok 2021
odsouhlasila komise pro vyhodnocování ankety jmenovaná radou kraje na základě žádosti agentury Sport
Action navíc spoluúčast na produkčním zajištění ve výši 20 000 Kč. Ve schváleném rozpočtu kraje je
na vyhlášení výsledků ankety alokována částka 120 000 Kč. Částku 20 000 Kč je navrženo pokrýt
z nevyčerpaných prostředků na dopravu pěveckého sboru na přehlídku dětských pěveckých sborů "Světlo
za Lidice". Bez dopadu do salda.
Rozpočtové opatření č.
§

339/R
položka

4116

UZ

ORJ

ORG

částka v Kč

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

33085

842

3113 5339

Neinv. transfery cizím přísp. organizacím

33085

852

501709

291 800,00

3113 5339

Neinv. transfery cizím přísp. organizacím

33085

852

501772

176 400,00

2

559 000,00

3113 5213

Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO

33085

852

3122 5336

Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím

33085

852

27 200,00
402204

63 600,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace
dle rozhodnutí MŠMT č. 24699-3/2021 ze dne 1. 10. 2021 na poskytnutí dalších finančních prostředků
ze státního rozpočtu České republiky na rok 2021 – Fondu solidarity Evropské unie na výdaje spojené
s činností základních škol, středních škol nebo konzervatoří, které nezřizuje stát nebo registrovaná církev
nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní
školy. Jedná se o tyto školy:
1) Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice (291 800,00 Kč),
2) Základní škola a Mateřská škola Lišov (176 400,00 Kč),
3) ScioŠkola České Budějovice – základní škola, s. r. o., České Budějovice, K. Weise 1215/3
(27 200,00 Kč),
4) Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342
(63 600,00 Kč).
Bez dopadu do salda.
Rozpočtové opatření č.
§

340/R
položka

UZ

ORJ

ORG

částka v Kč

3231 2229

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné
příjmy

103133063

863

405208

5 237,68

3231 2229

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné
příjmy

103533063

863

405208

29 680,32

3231 5364

Vratky transferů poskytnutých z veřejných
rozpočtů

103133063

867

5 237,68

3231 5364

Vratky transferů poskytnutých z veřejných
rozpočtů

103533063

867

29 680,32

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 Základní uměleckou školu, Prachatice, Husova 110.
Bez dopadu do salda.
Rozpočtové opatření č.
§

341/R
položka

UZ

ORJ

ORG

částka v Kč

3114 2229

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné
příjmy

103133063

863

403220

580,78

3114 2229

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné
příjmy

103533063

863

403220

3 291,22

3231 2229

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné
příjmy

103133063

863

407202

404,40

3231 2229

Ostatní přijaté vratky transferů a podobné
příjmy

103533063

863

407202

2 291,60

3114 5364

Vratky transferů poskytnutých z veřejných
rozpočtů

103133063

867

580,78

3114 5364

Vratky transferů poskytnutých z veřejných
rozpočtů

103533063

867

3 291,22

3231 5364

Vratky transferů poskytnutých z veřejných
rozpočtů

103133063

867

404,40

3231 5364

Vratky transferů poskytnutých z veřejných
rozpočtů

103533063

867

2 291,60

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na vratky části dotace z minulých let
na základě oznámení MŠMT subjektům, kterým MŠMT poskytlo dotaci v oblasti prioritní osy Rovný přístup
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ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání, které se odvádí na MŠMT. Jedná se o tyto školy:
1) Základní škola, Dačice, Neulingerova 108 (3 872,00 Kč),
2) Základní umělecká škola, Soběslav, Školní náměstí 56 (2 696,00 Kč).
Bez dopadu do salda.
Rozpočtové opatření č.
§

342/R
položka

UZ

ORJ částka v Kč

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

120113014

863

52 456,48

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

120513014

863

297 253,37

4329 5321

Neinvestiční transfery obcím

120113014

867

52 456,48

4329 5321

Neinvestiční transfery obcím

120513014

867

297 253,37

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem dotace na základě Rozhodnutí
MPSV č. 30_21_011_68 ze dne 20. 9. 2021 na realizaci projektu "Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi
v Jihočeském
kraji
2021/2022"
–
reg. číslo
CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/00000068,
schváleno
usn. č. 1130/2021/RK-26 ze dne 7. 10. 2021. Bez dopadu do salda.
Rozpočtové opatření č.
§

343/R

položka

UZ

ORJ

ORG

částka v Kč

2212 6121

Budovy, haly a stavby

1051 9115027000000

-290 400,00

2212 6121

Budovy, haly a stavby

111 3167 1071033900001

290 400,00

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zařazení výdajů na akci
"Jižní tangenta České Budějovice" dle odpovídající rozpočtové skladby (přiřazení ORG akce). Bez dopadu
do salda.
Rozpočtové opatření č.
§

344/R
položka

ORJ

ORG

částka v Kč

3312 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

1157 401303

-3 000 000,00

3312 6351

Inv. transfery zříz. přísp. organizacím

1157 401303

3 000 000,00

Odbor kultury a památkové péče předkládá rozpočtové opatření na změnu závazného finančního vztahu
pro Jihočeskou filharmonii ve výši 3 000 000,00 Kč. Jedná se o změnu charakteru z části neinvestičního
příspěvku na investiční z důvodu pořízení nové zdviže místo plánované rekonstrukce stávající plošiny
dle usnesení č. 1166/2021/RK-26 ze dne 7. 10. 2021. Bez dopadu do salda.
Rozpočtové opatření č.
§

345/R
položka

UZ

ORJ

ORG

752 1153

částka v Kč

3319 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

-4 000 000,00

3315 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

1157 401301

1 500 000,00

3314 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.

1157 401304

2 500 000,00

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření na posílení příspěvku k realizaci
spolufinancování významných individuálních projektů příspěvkových organizací zřizovaných Jčk v oblasti
kultury a pokrytí mimořádných provozních potřeb u zřizovaných kulturních organizací v souladu
s usn. č. 1164/2021/RK-26 ze dne 7. 10. 2021. Jedná se o tyto organizace:
1) Alšova jihočeská galerie (1 500 000,00 Kč),
2) Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích (2 500 000,00 Kč).
Bez dopadu do salda.
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Rozpočtové opatření č.
§

346/R
položka

UZ

ORJ

Splátky půjčených prostř. od přísp.
org.

107

2060 1102108401242

70 833,39

Ostatní kapitálové výdaje j.n.

107

2068

70 833,39

Splátky půjčených prostř. od přísp.
org.

107

2060 1102107407208

751 704,32

Ostatní kapitálové výdaje j.n.

107

2068

751 704,32

Splátky půjč. prostředků od podnik.
nef. subj.- PO

107

2060 1073011309507

-5,59

3636 6909

Ostatní kapitálové výdaje j.n.

107

2068

-5,59

6402 2229

Ostatní přijaté vratky transferů a
podobné příjmy

3636 6909

Ostatní kapitálové výdaje j.n.

2451
3636 6909
2451
3636 6909
2412

ORG

106100106 2069 1062018407216
107

2068

částka v Kč

326 700,00
326 700,00

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to na straně příjmů:
1) navýšení v celkové výši 70 833,39 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci na předfinancování
(UZ 107) u projektu "EDUSTEM – stimulace zájmu o vědu a techniku u dětí a žáků v příhraničních
regionech (INTERREG V – A Rakousko – ČR 2014-2020)" realizátora Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7, z důvodu
proplacení 1. ŽoP (část SR) a vrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci dle smlouvy
č. SFV/OEZI/1409/20. Současně dochází ke zvýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši.
Realizace projektu byla schválena usnesením č. 107/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019;
2) navýšení v celkové výši 751 704,32 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci na předfinancování
(UZ 107) u projektu „Utváření profesní flexibility v oblasti ekonomiky pomocí cvičné firmy" (INTERREG
V-A Rakousko – ČR 2014-2020) realizátora Vyšší odborné školy, Střední školy, Centra odborné přípravy,
Sezimovo Ústí, z důvodu proplacení 1. ŽoP a vrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci dle smlouvy
č. SFV/OEZI/481/20. Současně dochází ke zvýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši.
Realizace projektu byla schválena usnesením č. 237/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019;
3) snížení v celkové výši 5,59 Kč (UZ 107 – z důvodu zaokrouhlování při pořizování rozpočtu do GINIS)
u projektu "Nová psychiatrie“ (IROP) realizátora Nemocnice Tábor, a.s. na základě závěrečného
vyúčtování projektu dle Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. SFV/OEZI/2392/18.
Současně dochází ke snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla
schválena usnesením č. 292/2018/ZK-16 ze dne 18. 10. 2018;
4) navýšení v celkové výši 326 700,00 Kč týkající se vratky dotace na kofinancování (UZ 106100106)
u projektu „Snížení energetické náročnosti SPŠ strojní a stavební Tábor – objekt Martina Koláře" (OP ŽP)
realizátora Střední průmyslové školy strojní a stavební Tábor, Komenského 1670 z důvodu vypovězení
smlouvy č. SDO/OEZI/2306/18. Výše uvedený projekt schválený v 70. výzvě OP ŽP není realizován,
schválen nový projekt ve 121. výzvě OP ŽP, k němuž budou uzavřeny nové smlouvy o financování
projektu. Současně dochází ke zvýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace
projektu byla schválena usnesením č. 227/2017/ZK-7 ze dne 22. 6. 2017.
Bez dopadu do salda.
Rozpočtové opatření č.
§

347/R
položka

2451
3299 6351

ORJ

ORG

částka v Kč

Splátky půjčených prostř. od přísp. org.

2241 403206

220 000,00

Inv. transfery zříz. přísp. organizacím

2257

220 000,00

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu z důvodu vrácení návratné finanční
výpomoci poskytnuté v roce 2017 z FRŠ. Finanční prostředky budou dle statutu fondu převedeny do rezervy
FRŠ. Jedná se o Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 –
2. splátka návratné finanční výpomoci schválené usn. č. 159/2017/ZK-6 ze dne 11. 5. 2017. Bez dopadu
do salda.
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Rozpočtové opatření č.
§

348/R
položka

ORJ

ORG

částka v Kč

3121 6351

Inv. transfery zříz. přísp. organizacím

2257 401205

-138 565,21

3122 6351

Inv. transfery zříz. přísp. organizacím

2257 401209

-9 537,23

3121 6351

Inv. transfery zříz. přísp. organizacím

2257 404202

-361 758,78

3231 6351

Inv. transfery zříz. přísp. organizacím

2257 406224

-29 605,00

3122 6351

Inv. transfery zříz. přísp. organizacím

2257 407216

-100 980,47

3122 6351

Inv. transfery zříz. přísp. organizacím

2257 407215

-174 802,68

3231 6351

Inv. transfery zříz. přísp. organizacím

2257 407202

-1 500,00

3299 6351

Inv. transfery zříz. přísp. organizacím

2257

816 749,37

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ se změnou závazného
finančního vztahu z důvodu nedočerpání prostředků u již ukončených akcí škol a školských zařízení. Jedná
se o tyto školy:
1) Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 z akce "Výměna rozvodů vody a kanalizace; Modernizace
šaten", schváleno usn. č. 25/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020 (138 565,21 Kč),
2) Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 z akce "Výměna ležatých rozvodů vodovodu a
vytápění", schváleno usn. č. 25/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020 (9 537,23 Kč),
3) Gymnázium, Písek, Komenského 89 z akce "Výměna oken v budově C", schváleno usn. č. 25/2020/ZK-3
ze dne 17. 12. 2020 (361 758,78 Kč),
4) Základní umělecká škola, Volyně, Palackého 64 z akce "Pořízení multifunkční kopírky", schváleno
usn. č. 25/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020 (29 605,00 Kč),
5) Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 z akce "Nový povrch v tělocvičně",
schváleno usn. č. 25/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020 (100 980,47 Kč),
6) Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203 z akce "Rekonstrukce podlah v tělocvičně",
schváleno usn. č. 25/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020 (174 802,68 Kč),
7) Základní umělecká škola, Soběslav, Školní náměstí 56 z akce "Nákup klavíru", schváleno
usn. č. 25/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020 (1 500,00 Kč).
Návazně na ukončení realizace akcí je dle statutu fondu nedočerpaná část příspěvků převedena do rezervy
FRŠ. Bez dopadu do salda.
Rozpočtové opatření č.
§

349/R
položka

ORJ

3299 6351

Inv. transfery zříz. přísp. organizacím

2257

3123 6351

Inv. transfery zříz. přísp. organizacím

2257

ORG

částka v Kč
-483 261,07

405206

483 261,07

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ z důvodu změny závazného
finančního vztahu. Jedná se o Střední školu a Základní školu, Vimperk, Nerudova 267 na dofinancování akce
"Rekonstrukce budovy Brantlova", schváleno usn. č. 25/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020 (2 000 000,00 Kč).
Z důvodu potřeby řešení víceprací a méněprací bude příspěvek z FRŠ navýšen o 483 261,07 Kč. Věcný
materiál na vícepráce a méněpráce bude projednán radou kraje dne 27. 10. 2021, č. návrhu 1248/RK/21.
Pokrytí tohoto navýšení je realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. Bez dopadu do salda.
Rozpočtové opatření č.
§

350/R
položka

ORJ

ORG

3299 6351

Inv. transfery zříz. přísp. organizacím

2257

3122 6351

Inv. transfery zříz. přísp. organizacím

2257 407215

částka v Kč
-1 500 000,00
1 500 000,00

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ na zajištění prostředků
pro novou akci, která je z důvodu její naléhavosti potřeba zařadit. Dochází tak ke změně závazného
finančního vztahu k příspěvkové organizaci kraje. Jedná se o Střední uměleckoprůmyslovou školu, Bechyně,
Písecká 203 na financování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody
a sociálního zařízení domova mládeže – budova B". Věcný materiál bude projednán dne 27. 10. 2021,
č. návrhu 1232/RK/21. Pokrytí nové akce bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. Bez dopadu do salda.
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Rozpočtové opatření č.
§

351/R
položka

UZ

ORJ

ORG

částka v Kč

4377 2229

Ostatní přijaté vratky transferů a
podobné příjmy

104100106 3063 1041003900015

33,21

4377 2229

Ostatní přijaté vratky transferů a
podobné příjmy

104113013 3063 1041003900015

66,42

4377 2229

Ostatní přijaté vratky transferů a
podobné příjmy

104513013 3063 1041003900015

564,54

4377 2229

Ostatní přijaté vratky transferů a
podobné příjmy

104100106 3063 1041003900016

127,10

4377 2229

Ostatní přijaté vratky transferů a
podobné příjmy

104113013 3063 1041003900016

254,20

4377 2229

Ostatní přijaté vratky transferů a
podobné příjmy

104513013 3063 1041003900016

2 160,70

4399 5169

Nákup ostatních služeb

104100106 3067 1041003900001

160,31

4399 5169

Nákup ostatních služeb

104113013 3067 1041003900001

320,62

4399 5169

Nákup ostatních služeb

104513013 3067 1041003900001

2 725,24

Odbor sociálních věcí žádá o navýšení příjmů i výdajů na ORJ 30. Jedná se o navýšení příjmů z vratky
od poskytovatele sociálních služeb Otevřená Okna z.ú. v celkové výši 664,17 Kč (podíl Jčk 33,21 Kč,
podíl SR 66,42 Kč, podíl EU 564,54 Kč) a Otevřená Okna z.ú. v celkové výši 2 542,- Kč (podíl JčK 127,10 Kč,
podíl SR 254,20 Kč, podíl EU 2 160,70 Kč) podpořeného v projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském
kraji V" (OP Zaměstnanost), u kterého byla provedena kontrola a následně vyčíslena vratka. Vratka v celkové
výši 3 206,17 Kč bude vrácena zpět poskytovateli dotace. Bez dopadu do salda.
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