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Úvodní slovo hejtmana

Vážení spoluobčané,
tato výroční zpráva postihuje v základních faktech a číslech druhý rok existence Jihočeského kraje a jeho krajského úřadu.
Bez nadsázky lze konstatovat, že to byl rok dramatický, který
v mnohém prověřil schopnost komunikace demokratických politických stran zastoupených v samosprávě našeho kraje i odbornou
zdatnost a dělnost našich úředníků. Mohu říci, že z tohoto pohledu
mám jako hejtman Jihočeského kraje řadu důvodů ke spokojenosti.
Na základě Programu rozvoje Jihočeského kraje, schváleného
zastupitelstvem již v závěru roku 2001, a na něj navazujícího Akčního plánu se během roku 2002 podařilo zahájit práce na desítkách
konkrétních projektů. A nejen to, dostavily se i výsledky. Například
zpracovaná analýza systému podpor malého a středního podnikání
v podmínkách našeho kraje vyústila v realizaci grantového programu
na podporu drobných podnikatelů. Další projekt, postihující zdravotní stav našich obyvatel
a jeho vývoj, podmínil již cílené návrhy na preventivní opatření. Šetření potřeb trhu práce a
školské soustavy Jihočeského kraje dalo koncepční rámec dalšímu rozvoji celoživotního vzdělávání a následnému vybavení tří vzdělávacích center. V roce 2002 se podařilo dokončit řadu
projektů a další v různém stupni rozpracovat i aktuálně zařadit. Kraj postoupil i v přípravě
projektů, které mu ukládá zákon, ať už jde například o koncepci odpadového hospodářství,
či energetickou koncepci.
Přispět k rozvoji podnikatelských aktivit a k přílivu investic do našeho regionu bylo cílem
účasti Jihočeského kraje na prestižních veletrzích investičních příležitostí. Se stejnou mírou
pozornosti jsme se věnovali prezentaci jižních Čech na veletrzích cestovního ruchu. Samospráva kraje vyhlásila granty směřující zejména do oblasti školství, mládeže, tělovýchovy, kultury,
památkové péče a cestovního ruchu. Formou příspěvků kraj podpořil činnost neziskových
organizací, obcí i fyzických a právnických osob.
Výrazným mezníkem roku i nastoleného trendu kraje v programu rozvoje se staly srpnové
povodně, kdy odhadnuté náklady na odstranění vzniklých škod přesáhly v Jihočeském kraji
15 miliard korun. V konfrontaci s důsledky přírodní katastrofy se ověřilo, že samospráva našeho kraje je dobře spolupracujícím týmem, schopným odstartovat programy finančních podpor,
vedoucí aspoň k záchraně toho, co by mohlo být nenávratně ztraceno. Ze zátěže, kterou si
vyžádalo řešení této mimořádné situace i následné zprostředkování státní pomoci postiženým
občanům, vyšel se ctí i náš krajský úřad.
Rok 2002 se pro kraje stal zlomovým i díky přípravě II. fáze reformy veřejné správy. Chystané rušení okresních úřadů a přenos zřizovatelských funkcí i kompetencí v oblasti výkonu
státní správy na kraj si vyžádalo řadu náročných organizačních opatření.
Přestože uplynulý rok připravil nespočtu občanů jižních Čech náročnou zkoušku, je nesmírně důležité, že nepřinesl rezignaci. Ani Jihočeský kraj se i v nejtěžších chvílích nevzdával
svých rozvojových programů a s vidinou jejich realizace se rozloučil s rokem 2002. To je
důvodem mé osobní spokojenosti i upřímných díků všem spolupracovníkům.

Jan Zahradník
hejtman Jihočeského kraje
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Struktura veřejné správy
Jihočeského kraje
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Zastupitelstvo Jihočeského kraje
- rozdělení mandátů
V Zastupitelstvu Jihočeského kraje je 55 zástupců těchto politických stran a sdružení:
Občanská demokratická strana (ODS)
Čtyřkoalice (4K)
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
Sdružení nezávislých kandidátů (SNK)
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Zastupitelé
Jihočeského kraje

Mgr. Vítězslava Baborová
(KSČM)

Ing. Jan Bauer
(ODS)

RSDr. Petr Braný
(KSČM)

Zdeněk Čáp
(4K)

Ing. František Dědič
(ODS)

JUDr. Luboš Dvořák
(KSČM)

Ing. Vladimír Halama CSc.
(4K)

Josef Hospergr
(SNK)

Ing. Jiří Houdek
(4K)

Petr Hudler
(SNK)

František Chramosta
(ODS)

Jaroslav Klein
(ODS)

Radislav Kolibík
(ČSSD)

Mgr. Jaroslav Kozlovský
(ČSSD)

Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc.
(ČSSD)

RNDr. Jana Krejsová
(ČSSD)

Mgr. Stanislav Křída
(KSČM)

Václav Kučera
(KSČM)

Ing. Karel Matoušek
(ODS)

Jaroslav Michal
(4K)

MUDr. Lumír Mraček
(SNK)

Mgr. Ivan Nadberežný
(KSČM)

MVDr. Josef Novák
(4K)

Václav Novák
(ČSSD)

František Ondřich
(ODS)

Ing. Pavel Pavel
(ODS)

MUDr. Vladimír Pavelka
(4K)

Oldřich Petrášek
(ODS)
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Zastupitelé
Jihočeského kraje

Antonín Princ
(SNK)

JUDr. Luboš Průša
(ODS)

MUDr. Marie Rybářová
(4K)

Stanislav Sedláček
(KSČM)

Ing. arch. Robin Schinko
(ODS)

Jaroslav Schneider
(SNK)

Mgr. Ivana Stráská
(SNK)

Ing. František Štangl
(ODS)

Mgr. Michael Štojdl
(4K)

Ing. Josef Tesař
(KSČM)

Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc.
(4K)

Mgr. Juraj Thoma
(ODS)

7

PhDr. Zdeněk Troup
(4K)

Ing. Eduard Vachta
(ČSSD)

Mgr. Karel Vachta
(ČSSD)

Ing. Josef Válek
(KSČM)

PaedDr. Jan Váňa
(ODS)

Mgr. Rudolf Vodička
(4K)

Ing. Pavel Vondrys
(ODS)

Anna Vymětalová
(ČSSD)

JUDr. Tomeš Vytiska
(KSČM)

RNDr. Jan Zahradník
(ODS)

Ing. Jaroslav Zámečník
(KSČM)

Ing. Robert Zeman
(4K)

Imrich Žec
(KSČM)

PhDr. Jiří Vlach
(4K)

Tom Zajíček
(ODS)
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Složení Rady
Jihočeského kraje

RNDr. Jan Zahradník
(ODS)
hejtman

PhDr. Jiří Vlach
(4K)
1. zástupce hejtmana

MUDr. Vladimír Pavelka
(4K)
zástupce hejtmana

Mgr. Karel Vachta
(ČSSD)
zástupce hejtmana

oblast financí, ekonomiky,
majetku, vnějších
a zahraničních vztahů,
krizového řízení

oblast investic plánu
rozvoje kraje, Evropské unie,
strukturálních fondů
a příslušných zahraničních
vztahů

oblast zdravotnictví, sociálních
věcí a zaměstnanosti

oblast školství, mládeže
a tělovýchovy

MVDr. Josef Novák
(4K)
uvolněný člen rady

Ing. arch. Robin Schinko
(ODS)
uvolněný člen rady

Ing. František Dědič
(ODS)
člen rady

JUDr. Luboš Průša
(ODS)
člen rady

oblast životního prostředí,
lesnictví, zemědělství a rozvoje
venkova

oblast dopravy, kultury,
památek a cestovního ruchu

Anna Vymětalová
(ČSSD)
člen rady

Ing. Robert Zeman
(4K)
člen rady
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Mgr. Ivana Stráská
(SNK)
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Složení výborů
Jihočeského kraje
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc. - předseda
Mgr. Vítězslava Baborová
Ing. Marcel Gausse
Jiří Horák
Petr Hudler
František Chramosta
Mgr. Jaroslav Kozlovský
Václav Kučera
Ing. Karel Matoušek
Mgr. Emil Nývlt
Ing. Josef Tesař

Kontrolní výbor
JUDr. Luboš Dvořák - předseda
Ing. Petr Bašík
Josef Hospergr
Radislav Kolibík
RNDr. Jana Krejsová
František Ondřich
Ing. Pavel Pavel
Ing. Přemysl Pěknice
Ing. František Štangl
Jaroslav Schneider
Ing. Josef Válek

Finanční výbor
Ing. Jan Bauer - předseda
Ing. Ondřej Bernot
Zdeněk Čáp
Ing. Jiří Houdek
Ing. Miloslav Hroch
Mgr. Stanislav Křída
Václav Novák
Antonín Princ
Stanislav Sedláček
Ing. Eduard Vachta
Ing. Pavel Vondrys

Výbor pro rozvoj Jihočeského kraje
Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. - předseda
JUDr. Jana Borská
RSDr. Petr Braný
Jaroslav Klein
MUDr. Lumír Mraček
Ing. Karel Pašek
Ing. arch. Robin Schinko
Mgr. Juraj Thoma
Mgr. Rudolf Vodička
Ing. Jan Vondrouš
Ing. Jaroslav Zámečník
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Činnost Rady
Jihočeského kraje v roce 2002
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Rada kraje se v roce 2002 sešla k 28 schůzím a přijala celkem 820 usnesení. Připravovala návrhy a podklady pro
jednání zastupitelstva, zabezpečovala plnění jím přijatých usnesení a kontrolovala plnění vlastních usnesení.
Rada kraje:
schválila Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti rozvojem železniční
infrastruktury v rámci územního celku Jihočeského kraje,
projednala realizaci Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje (PRK) a zřídila
Koordinační a realizační skupinu PRK,
schvalovala základní projektovou dokumentaci projektů Akčního plánu PRK, prováděla
aktualizace projektů,
projednala materiál s požadavky kraje na vládu ČR při jejím výjezdním zasedání v kraji 22.5.2002,
schválila statut Nemocnice České Budějovice, statut dozorčí rady nemocnice,
schválila finanční plán Nemocnice České Budějovice a plán pořízení investic na rok 2002,
směrnice pro inventarizaci, vyřazení a likvidaci majetku, odpisový plán na r. 2002 a vnitřní
směrnici pro zadávání veřejných zakázek Nemocnice České Budějovice,
projednala návrh koncepce fungování Lékařské služby první pomoci v Jihočeském kraji,
schválila příspěvky na základě žádostí do 31.12.2001 a 31.3.2002 ve výši 4 075 tis. Kč,
mimořádné pomoci a dary (100 tis. Kč), záštity, schválila příspěvky kraje na základě žádostí
do 30.6.2002 ve výši 2 963 tis. Kč,
doporučila vyhlášení grantů v roce 2002 a přidělení grantových prostředků v těchto tématických
skupinách:
- Podpora zkvalitnění materiálního a technického vybavení pro zájmové aktivity dětí a mládeže
ve výši 840 tis. Kč,
- Zpracování celokrajských propagačních materiálů občanských sdružení z oblasti mládeže,
tělovýchovy a sportu, které nabízejí volnočasové aktivity, vč. kalendářů akcí na rok 2003
ve výši 360 tis. Kč,
- Nemovité kulturní památky ve výši 540 tis. Kč,
- Movité kulturní památky ve výši 540 tis. Kč,
projednala informaci o prvotním vyčíslení nákladů na zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel
a na činnosti směřující k zabránění vzniku dalších škod při srpnových povodních; projednala zprávu
o škodách na pozemních komunikacích způsobených povodněmi, informaci o souhrnném hodnocení
dosavadního průběhu řešení situace vzniklé v důsledku povodní v srpnu 2002, informaci o opatřeních
uplatněných v době povodní podle krizového zákona, informace o škodách způsobených povodněmi
zřizovaným organizacím v oblasti kultury, informaci o činnosti krajského úřadu v období povodňové
situace a návrh dalšího postupu činnosti krajského úřadu nezbytné pro následnou obnovu území
kraje, rozdělení prostředků pomoci obcím na úhradu části nákladů na evakuace a zabránění dalších
povodňových škod,
schválila způsob užití Jihočeského povodňového konta - veřejné sbírky,
schválila příspěvky na záchranu historických památek poškozených povodněmi ve výši 1 mil. Kč,
schválila příspěvek kraje ve výši 100 tis. Kč na vybudování památníku T. G. Masaryka
ve Washingtonu,
schválila seznam jmenovitých akcí - oprav silnic II. a III. třídy na území kraje plánovaných na rok 2002,
projednávala změny v silniční síti kraje,
schválila směrnice pro doplňkovou činnost Správ a údržeb silnic,
schválila zásady zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem, jeho orgány a jím zřízených
příspěvkových organizací,
schvalovala zadání veřejných zakázek zpravidla formou výzvy více zájemcům k podání nabídky
nebo zjednodušeného zadání a na základě doporučení komisí pro výběr nejvhodnějšího zhotovitele
schvalovala vítěznou firmu,
schvalovala jmenovací listiny, stanovovala platy a odměny ředitelů škol a dalších organizací kraje,
projednávala odvolání a vzdání se funkce ředitelů středních škol a dalších organizací,
projednala návrh na sloučení pedagogicko-psychologických poraden v kraji do jedné příspěvkové
organizace,
schválila pravidla reprodukce majetku škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem,
projednala zprávu o kontrolní činnosti krajského úřadu v roce 2001 a schválila plán kontrolní činnosti
krajského úřadu na rok 2002,
schválila smlouvu o spolupráci při zřízení a provozování Britského centra v Českých Budějovicích,
schvalovala krátkodobé nájemní smlouvy,
projednávala rozpočtové změny a schvalovala rozpočtová opatření v kompetenci rady kraje,
schválila zásady rozdělení a čerpání dotací na činnost sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2002,
schválila stanovisko Jihočeského kraje k rozvoji hraničních přechodů v oblasti Šumavy a stanovila
pořadí naléhavosti,
jmenovala řídící výbor pro zpracování Územní energetické koncepce Jihočeského kraje,
schválila výběrové řízení na zpracovatele Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek
Jihočeského kraje,
projednala zprávu o prezentaci Jihočeského kraje na veletrzích cestovního ruchu,
projednala zprávu o prezentaci Jihočeského kraje na veletrzích investičních příležitostí v roce 2002
a možnosti prezentace v roce 2003.
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Činnost Zastupitelstva
Jihočeského kraje v roce 2002
Zastupitelstvo kraje se v roce 2002 sešlo k devíti zasedáním a přijalo 842 usnesení.
Zastupitelstvo kraje:
projednávalo dispozice s majetkem kraje - smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene,
smlouvy o zřízení věcného břemene, dlouhodobé nájemní smlouvy, záměry kraje o prodeji, darování
a směně nemovitého majetku a vlastní směny a prodeje majetku, darovací smlouvy, likvidace, koupě
nemovitého majetku,
schválilo obecně závaznou vyhlášku O symbolech Jihočeského kraje a jejich užívání,
schválilo obecně závaznou vyhlášku, kterou se vymezuje závazná část změny č. 1 územního plánu
Velkého územního celku Českobudějovické sídelní regionální aglomerace,
schválilo zřizovací listinu Nemocnice České Budějovice,
schválilo Koncepci fungování lékařské služby první pomoci v územním obvodu Jihočeského kraje,
schválilo Zásady grantové a dotační politiky Jihočeského kraje,
schválilo příspěvky kraje pro města a obce na základě žádostí k 31.12.2001 a 31.3.2002 ve výši 1260 tis.
Kč a na základě žádostí k 30.6.2002 ve výši 605 tis. Kč,
schválilo přidělení dotací na základě předloženého vyhodnocení „Programů podpory sportu
a tělovýchovy v Jihočeském kraji pro rok 2002“ pro školy a školská zařízení zřizovaná Jihočeským krajem,
které byly vyhlášeny koncem roku 2001;
- na rekonstrukce povrchu sportovních hřišť, vybavení sportovních hřišť drobným sportovním zařízením
bylo poskytnuto 939 tis. Kč,
- na sportovní turnaje a akce celokrajského významu pro mládež převážně do 18 let neorganizovanou
v TJ, sportovních klubech a jiných sportovních organizacích bylo přiděleno 61 tis. Kč,
- pro občanská sdružení a další subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy bylo na zkvalitnění
povrchu veřejně přístupných nekrytých sportovišť a jejich vybavení drobným sportovním zařízením
dáno 1 404 tis. Kč,
- na sportovní akce celokrajského významu konané do 31.12.2002 596 tis. Kč,
vyhlásilo granty Jihočeského kraje v roce 2002 v těchto tématických skupinách:
- Podpora zkvalitnění materiálního a technického vybavení pro zájmové aktivity dětí a mládeže,
- Zpracování celokrajských propagačních materiálů občanských sdružení z oblasti mládeže, tělovýchovy
a sportu, které nabízejí volnočasové aktivity, vč. kalendářů akcí na r. 2003,
- Nemovité kulturní památky,
- Movité kulturní dědictví,
vyhlásilo granty Jihočeského kraje na rok 2003 v těchto tématických skupinách:
- Škola jako centrum celoživotního vzdělávání,
- Podpora obnovy prostorů pro zájmovou činnost dětí a mládeže,
- Podpora bilaterálních recipročních výměn mládeže,
- Rekonstrukce tělocvičen,
- Podpora zabezpečení TJ, SK a dalších občanských sdružení z oblasti sportu v pravidelných soutěžích,
- Podpora mezinárodní spolupráce škol v oblasti tělovýchovy a sportu,
schválilo Pravidla pro nakládání s majetkem kraje - prodej bytů a domů s byty, zveřejňování záměru,
zřizování věcných břemen vč. sazebníku,
schválilo Pravidla pro poskytování dotací, darů a půjček,
schválilo Směrnici pro odpisování dlouhodobého majetku a příspěvkových organizací zřizovaných
Jihočeským krajem,
projednalo souhrnné hodnocení průběhu řešení situace vzniklé v důsledku povodní v srpnu 2002,
informaci o opatřeních uplatněných v období stavu nebezpečí, rozdělení prostředků pomoci obcím
na úhradu části nákladů na evakuace a zabránění dalších povodňových škod, zásady pro využití
povodňového konta kraje k podpoře právnických a fyzických osob, informaci o činnostech nezbytných
pro následnou obnovu území kraje po povodních,
schválilo příspěvky občanským sdružením na obnovu a opravy povodněmi poškozených sportovních
zařízení ve výši 3 775 tis. Kč,
schválilo příspěvky na záchranu historických památek postižených povodněmi ve výši 2 600 tis. Kč,
schválilo udělení příspěvku ve výši 250 tis. Kč čtyřiceti obcím na obnovu místních komunikací a mostů
zničených či poškozených povodněmi,
zrušilo sedm správ a údržeb silnic a zřídilo k 1.7.2002 Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje jako
příspěvkovou organizaci,
stanovilo rozsah dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou od 1.1.2003,
zřídilo osm příspěvkových organizací kraje v sociální oblasti,
projednalo změny v realizaci projektů Akčního plánu Programu rozvoje kraje na rok 2002,
schválilo Akční plán obnovy a rozvoje Jihočeského kraje na rok 2003 a závěrečnou zprávu o realizaci
Akčního plánu v roce 2002,
schválilo Strategii protidrogové politiky Jihočeského kraje na období 2002 - 2004,
projednalo návrh Koncepce odpadového hospodářství Jihočeského kraje,
zřídilo Fond rozvoje školství a schválilo jeho statut,
schválilo vstup Jihočeského kraje do Jihočeské centrály cestovního ruchu,
schválilo stanovisko kraje k otáčivému hledišti v Českém Krumlově,
schválilo text dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a Jihočeským krajem,
schválilo Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2001,
schválilo rozpočet Jihočeského kraje na rok 2003.
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Bilance plnění rozpočtu
Jihočeského kraje v roce 2002
(v tis. Kč)
Příjmy

Skutečnost

Upravený rozpočet

% plnění

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

542 710,38

483 550,00

112,23

Vnitřní daně ze zboží a služeb

354 881,82

414 150,00

85,69

511,21

430,00

118,89

14 857,48

12 497,90

118,88

182,10

200,00

91,05

54 633,36

27 215,43

200,74

2 421,39

2 421,39

100,00

2 269 411,52

2 267 330,95

100,09

172 283,34

163 072,62

105,65

3 411 892,60

3 370 868,28

101,22

Skutečnost

Upravený rozpočet

% plnění

Neinvestiční nákupy a související výdaje

230 202,83

217 168,49

106,00

Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. org.

138 113,42

140 517,19

98,29

2 530 499,01

2 534 361,38

99,85

10 665,60

32 740,00

32,58

7,68

72 304,05

0,01

80 993,80

198 083,82

40,89

174 942,29

173 061,29

101,09

0,00

2 632,06

0,00

3 165 424,61

3 370 868,28

93,91

Poplatky a daně z vybraných činností a služeb
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků
Přijaté sankční platby a vratky transferů
Příjmy z prodeje nekap. majetku a ost. nedaň. příjmy
Příjmy z prodeje invest. maj. a ost. inv. příjmy
Běžné přijaté dotace
Kapitálové přijaté dotace
Celkem

(v tis. Kč)
Výdaje
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Neinvestiční transfery a další platby rozpočtu
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Ostatní neinvestiční výdaje
Investiční nákupy a související výdaje
Investiční transfery
Ostatní kapitálové výdaje
Celkem

Struktura příjmů
Jihočeského kraje 2002
(v mil. Kč)

Výdaje
Jihočeského kraje 2002
(v mil. Kč)
Vlastní příjmy
Jihočeského kraje 2002
(v mil. Kč)
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Vybrané ukazatele z rozvahy
Jihočeského kraje k 31.12.2002
Účetní označení majetku

(v tis. Kč)

Software

3 601,47

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

2 744,90

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

1 166,80

Stavby

28 256,65

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

21 238,38

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

43 205,89

Pozemky

19 367,99

Umělecká díla a předměty

322,02

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

5 252,28

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

59 226,96

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

1 146,06

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

0,00

Majetek kraje celkem

185 529,39

Struktura majetku
podle příspěvkových organizací
k 31. 12. 2002

13

Budovy a stavby

Hmotný majetek
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Další
finanční ukazatele
Hospodářský výsledek Jihočeského kraje 2002
Nižší čerpání rozpočtovaných výdajů roku 2002

241 764,68

Překročení rozpočtovaných příjmů roku 2002

6 597,07

Snížení o třídu 8. financování roku 2002

1 893,76

Rozpočtový přebytek roku 2002

246 467,99

Vykázaný účetní přebytek za rok 2002

246 467,99

Převod účelových dotací ke stejnému účelu do r. 2003 dle zák. o stát. rozp.

81 514,79

Povod. fond se zvl. rež. uvolňování – rozhodnuto RK – účelové

10 474,91

Povod. fond se zvl. rež. uvolňování – překročení příjmů – nerozhodnuto

12 554,02

Vrác. účel. dot. u vlast. KÚ z r. 2002 při finančním vypořádání za r. 2002

289,56

Vratka do stát. rozpočtu za přijaté nájemné z r. 2001, 2002 za jídelnu KÚ

243,13

Použ. na grantovou a dotač. politiku v r. 2003 - 48/2003/RK, 13/2003/ZK

544,00

Zůstatek ve Fondu sociálních potřeb k 31.12.2002

667,69

Snížený – upravený - přebytek k samosprávnému rozhodnutí
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(v tis. Kč)

140 179,88

Návrh na ponechání nerozděleného přebytku nezapojeného do rozpočtu

50 000,00

Návrh na posílení rozpočtové rezervy rozpočtu r. 2003

14 662,59

Návrh na použití části přebytku zapojením do rozpočtu r. 2003

75 517,29

Prostředky vynaložené na grantovou a dotační politiku
Granty

(v tis. Kč)
6 149,00

Příspěvky a dotace

11 521,31

Záštity představitelů kraje

940,00

Dary a mimořádné výpomoci

200,00

Celkem

18 810,31

Struktura výdajů
financovaných z vlastních příjmů
(v mil. Kč)
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Program rozvoje územního obvodu
Jihočeského kraje
Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém zasedání 27.11.2001 schválilo Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje jako strategický materiál, současně byl schválen Akční plán pro rok 2002 a další období.
V roce 2002 byl dále zpracován Akční plán obnovy a rozvoje Jihočeského kraje pro rok 2003. Na zpracování se
podílelo více než 150 odborníků, kteří pracovali v následujících oblastech:
Infrastruktura (dopravní, vodohospodářská, energetická, komunikační,…)
Cestovní ruch, kultura a vnější vztahy
Zemědělství, lesnictví, rybářství a rozvoj venkova
Statistika

Podpora a rozvoj podnikání
Sociální oblast a zdravotnictví
Životní prostředí
Vzdělávání, věda a sport

Výsledný materiál „Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje“ je střednědobý strategický dokument k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje. Lze jej charakterizovat jako program cílených opatření.
Akční plán pro rok 2002 a další období byl schválen s rozpočtem 44,5 mil. Kč. V průběhu druhé poloviny roku 2002
se zahájila realizace projektů Akčního plánu v sedmi základních oblastech:
Infrastruktura
A 1/1 Mezinárodní komunikační koridor Sever - Jih
A 1/2 Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury na území Jihočeského kraje
A 1/3 Optimalizace dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje
A 1/4 Rozvoj vodohospodářské infrastruktury na území Jihočeského kraje
A 1/7 Zpracování územně plánovací dokumentace velkého územního celku kraje
A 1/12 Projekt rozvoje kolejové dopravy a elektrické trakce v Jihočeském kraji
Cestovní ruch, kultura a vnější vztahy
A 2/2 Strategie rozvoje cestovního ruchu
A 2/3 Informační systém v cestovním ruchu
A 2/6 Využití sítě knihoven pro rozvoj kultury a cestovního ruchu
Podpora a rozvoj podnikání
A 3/1 Podpora malého a středního podnikání
A 3/2 Podpora přílivu investic na území Jihočeského kraje
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Zemědělství, lesnictví, rybářství a rozvoj venkova
A 4/4 Zpracování biomasy
A 4/10 Zmapování potřeb provedení komplexních pozemkových úprav v rámci Jihočeského kraje
Sociální oblast a zdravotnictví
A 5/1 Ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva Jihočeského kraje s důrazem na prevenci
A 5/2 Stanovení optimální sítě zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji
A 5/3 Zmapování sítě sociálních ústavů a služeb na území Jihočeského kraje a stanovení optimální
sítě těchto služeb
A 5/4 Iniciace legislativních změn v systému zdravotní a sociální péče, ve smyslu zamezení pobírání
nemocničních dávek a dávek sociálního zabezpečení
A 5/5 Komplexní protidrogová prevence a represe v Jihočeském kraji
A 5/6 Dětské krizové centrum v Českých Budějovicích se zaměřením na ohrožené děti
A 5/7 Komplexní péče o seniory v Jihočeském kraji
A 5/8 Integrace handicapované mládeže do společnosti
A 5/10 Zmapování a analýza potřebnosti dob. práce v zařízeních zdravotní a sociální péče v Jihočeském kraji, proškolení dobrovolníků a jejich nasazení na cíl. pracoviště podle potřebnosti
A 5/12 Zřízení sítě půjčoven rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Ochrana životního prostředí
A 6/1 Koncepce odpadového hospodářství Jihočeského kraje
A 6/2 Systém podpory environmentální výchovy, vzdělání, osvěty a informování veřejnosti o stavu
životního prostředí kraje
Vzdělávání, věda a sport
A 7/1 Vytvoření komunikačního systému a odborně vzdělávacích center pro potřeby strojírenství
A 7/2 Zpracování koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihočeském kraji
A 7/4 Společné pracoviště Strojní fakulty ČVUT Praha a COP Sezimovo Ústí
A 7/5 DIALOG
Na výše uvedené projekty bylo z rozpočtu Jihočeského kraje vynaloženo přes 16,5 mil. Kč. Po povodních byl Akční
plán revidován a některé projekty pozastaveny. Patnáct miliónů bylo z rozpočtu Akčního plánu přesunuto do obnovy
zejména kulturních památek a sportovišť. Celkem tak bylo vyčerpáno 31,5 miliónu Kč, což činí 71 procent objemu pro
rok 2002. Úspora byla způsobena zpožděním v harmonogramu realizace některých projektů a úsporami v rozpočtech
projektů.
Se všemi projekty a jejich výstupy je možné se seznámit na webových
www.kraj-jihocesky.cz pod odkazem Program rozvoje kraje/Projekty Akčního plánu.

stránkách

Jihočeského

kraje

Pro rok 2003 schválený Akční plán obnovy a rozvoje Jihočeského kraje doznal značného odklonu od klasických
projektů ke grantovým schématům a byl Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválen dne 19.11.2002 s celkovým
rozpočtem téměř 120 miliónů korun.
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Investiční akce za rok 2002
nad 2 milióny korun,
Investiční akce za rok 2002 celkem
Školství

Náklady
Zřízení nezbytných hygienických prostor ŠJ - DM Písek

6 596 931 Kč

Rekonstrukce ŠJ VOŠ a SZeŠ Tábor

8 588 827 Kč

Garáže Malovičky Školní rybářství Protivín

2 433 663 Kč

Dílny prak. vyuč. nást. a rek. SOU dopr. a tech. a SOŠ aut. Č.B.
Změna vyt. z par. na tepl. SOŠ technická, SOU a U Č. Budějovice

2 700 316 Kč

Plynofikace areálu SOU nábyt. Lišov

2 325 691 Kč

Rek. soc. zař. vým. oken a oprava fasády na DM ISŠ stavební Č.B.

2 448 668 Kč

Rekonstrukce vytápení SOŠ a SOU Trhové Sviny

2 005 017 Kč

Nástavba nad pavilonem GY Strakonice
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15 755 065 Kč

12 800 356 Kč

Gen. opr. obj. šatny jíd., dílny SOU dopr. a tech. a SOŠ aut. Č.B.

2 763 610 Kč

Přestavba DM Tábor

4 638 419 Kč

Rekonstrukce areálu dílen - SPŠ strojní a elektro. Č.B.

2 889 937 Kč

Rekonstrukce budovy č. 3 SOŠ a SOU řemesel a služeb Tábor

2 093 890 Kč

Rekonstrukce areálu dílen - SPŠ strojní a elektro Č.B.

2 889 937 Kč

Rekonstrukce budovy č. 3 SOŠ a SOU řemesel a služeb Tábor

2 093 890 Kč

Odstranění povodňových škod v budovách školy SZd. Š Písek

8 007 314 Kč

Rekonstrukce školní jídelny GY Český Krumlov

2 211 535 Kč

Silniční hospodářství

Náklady

Most Horní Stropnice

7 500 016 Kč

SÚS JH II/128 Vídeňská ul.

9 904 443 Kč

SÚS ST Újezd u Vodňan

3 579 510 Kč

Průtah Dačice

27 193 865 Kč

Most Borovany

4 924 457 Kč

SÚS Č.B. II/155 Strážkovice

3 628 800 Kč

SÚS PT II/145 Hracholusky

5 665 918 Kč

SÚS Písek II/105 Veselíčko

3 148 535 Kč

SÚS Písek III/12128 Milevsko - Týnice

2 624 832 Kč

SÚS Tábor II/120

3 693 889 Kč

SÚS Tábor - sůl

6 785 225 Kč

Stavba II/145 Běleč-Vitějovice

167 500 164 Kč

Most Boršov nad Vltavou

81 349 204 Kč

Oprava silnice III/1704 Volyně - kř. II/170

10 060 372 Kč

Oprava silnice III/15512 Břilice - Dunajovice
Oprava silnice III/1359 Želeč - Planá n/L.

7 701 532 Kč
10 176 862 Kč

Oprava silnice II/154 N.Hrady - Třeboň - vypracování PD

6 195 000 Kč

Oprava silnice |I/164 Otín - Hospříz

3 483 602 Kč

Oprava silnice II/141 Strunkovice nad Blanicí

5 897 955 Kč
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Náklady
Tvrz Žumberk, rekonstrukce bašty „C“

Krajský úřad

4 996 347 Kč

Náklady
Energetické audity pro budovy a zařízení v majetku JK
Rekonstrukce podkroví budovy KÚ
Projektová dokumentace

Sociální věci a zdravotnictví
Instalace echokardiografického přístroje

3 223 500 Kč
31 355 848 Kč
3 664 500 Kč

Náklady
6 467 399 Kč

Vstupní terminál I. etapa Nemocnice Č.B.

29 517 377 Kč

Dodání a instalace ultrazvukového přístroje

2 499 999 Kč
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Náklady

Postup rozvoje kolejové dopravy

3 801 000 Kč

Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek v JK

2 614 500 Kč

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací v JK

7 208 250 Kč

Územní plán velkého územního celku JK

5 302 500 Kč

Investiční akce za rok 2002 celkem
Oblast
ŠKOLSTVÍ
SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
KULTURA

Náklady v Kč
91 653 253 Kč
461 987 628 Kč
7 184 315 Kč

SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ

76 933 154 Kč

PRK

38 826 299 Kč

KRAJSKÝ ÚŘAD

59 951 912 Kč

INVESTIČNÍ AKCE 2002 - CELKEM

737 006 561 Kč
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Povodně 2002

Jihočeský kraj postihly v roce 2002 ničivé povodně, které na velké části území způsobily značné škody.
První vlna zasáhla kraj ve dnech 7. a 8. srpna, kdy se po vytrvalých deštích zvedly hladiny jihočeských řek Malše,
Vltavy, Blanice a Stropnice. Ještě mohutnější a ničivější vlna kulminovala 12. a 13. srpna.
Jihočeský kraj začal okamžitě plnit úkoly, vyplývající pro něj ze zákonů a příslušných právních předpisů. Krizový
štáb kraje zasedal od 12. srpna prakticky nepřetržitě po celou dobu povodní; denně podrobně monitoroval situaci,
přijímal opatření a koordinoval pomoc. Dne 12. srpna vyhlásil hejtman pro celé území stav nebezpečí a téhož dne
vydal předseda vlády rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu pro zasažené území státu.
Pro řešení krizové situace vydal hejtman celkem 34 pokynů k provedení záchranných a likvidačních prací, ředitel
krajského úřadu vydal dvě rozhodnutí; vyšlo rovněž jedno opatření a dva příkazy Povodňové komise uceleného
povodí Horní Vltavy.
Na záchranných a likvidačních pracích se podílely všechny složky integrovaného záchranného systému. Hasičský
záchranný sbor měl po celé období v akci 70 - 100 % příslušníků a veškerou techniku, policie nasadila 800 lidí
z vlastních zdrojů, 50 posil z jiných krajů, 25 příslušníků cizinecké a pohraniční policie, 450 vojáků jako výpomoc
armády, dostupné letecké složky a technické prostředky. Armáda se kromě toho zapojila veškerou ženijní technikou
a mimo jiné pomáhala se zabezpečením bezprostřední obnovy kraje. Se stoprocentním nasazením lidí i techniky
pracovaly po celou dobu záchranná, veterinární i hygienická služba. Odborná pomoc přišla také ze zahraničí.
V Českých Budějovicích fungoval centrální sklad humanitární pomoci a krizový štáb kraje koordinoval nabízenou
materiální i fyzickou pomoc lidí z nezasažených míst republiky. Jihočeský kraj vyhlásil krajské povodňové konto
(číslo účtu: 705 705 705 / 0300).
Po opadnutí vody byly ihned zahájeny práce na obnově všech životně důležitých provozů a krizový štáb kraje
koordinoval finanční i fyzickou pomoc postiženým občanům a obcím; na základě vyhodnocení všech podkladů
o způsobených škodách zpracoval krajský úřad plán na obnovu území, který je postupně naplňován.
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V souladu s ustanovením zákona č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou
pohromou, o změně zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, prováděl
Jihočeský kraj v době od 25.8. do 7.9.2002 (u okresů Strakonice, Tábor a část Český Krumlov do 17.9.2002) šetření
o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém
živelní nebo jinou pohromou. Výsledkem tohoto šetření je rozsáhlý soubor dat vypovídajících o náročnosti obnovy
majetku v dalším období, zpracovaný do přehledu s členěním po obcích a resortech, spadajících do působnosti
jednotlivých ministerstev.
Celkové náklady na obnovu majetku, zjištěné k 31.12.2002 a předané za Jihočeský kraj ministerstvu financí a ministerstvu pro místní rozvoj, činily 15 644 505 000 Kč.
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Povodně 2002

Prostředky poskytnuté na řešení následků povodní k 31.12.2002

(v tis. Kč)

Záchranné a likvidační práce - celkem

180 241,60

Obnova území - celkem

347 429,66

z toho:

Dotační programy MMR - bydlení

194 050,66

Program obnovy venkova z prostředků MMR

153 379,00

Z vlastních zdrojů kraje - celkem

34 267,67

z toho:

10 000,00

Oprava poškozených místních komunikací
Posílení Programu obnova venkova

1 267,67

Obnova sportovních hřišť

7 000,00

Obnova poškozených kulturních památek

1 000,00

Spolupodíl k prostředkům SFDI
Z povodňového konta - celkem
z toho:

15 000,00
12 789,59

Podpora občanů, kteří „ztratili střechu nad hlavou“

1 260,00

Záchrana kulturních památek poškozených povodněmi

2 000,00

Obnova činnosti podnikatelů na území Jč kraje

7 551,49

Pořízení vysoušečů

1 713,60

Náklady spojené s ubytováním a stravováním žáků ZŠ

164,51

Montovaný domek v Bernarticích

100,00

Celkem výdaje spojené s povodněmi

574 728,52
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Struktura
krajského úřadu
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Vývoj počtu zaměstnanců
krajského úřadu v roce 2002,
Kvalifikační struktura zaměstnanců
v roce 2002
Stav zaměstnanců
k 31.12.2002

21

Kvalifikační struktura
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02

Sekretariát
hejtmana
Sekretariát hejtmana se člení na sekretariáty členů Rady Jihočeského kraje a oddělení organizační, informací a styku s veřejností, vnějších vztahů a zahraniční spolupráce a oddělení krizového řízení.

Vedoucí sekretariátu hejtmana:

Ing. Jaroslav Jedlička
pověřen vedením od 1.9.2002

Vedoucí organizačního oddělení:

Mgr. Zdeňka Pandulová
(od 1.9.2002)

Vedoucí oddělení informací a styku s veřejností:

Mgr. Maria Ptáčková

Vedoucí oddělení vnějších vztahů a zahr. spolupráce: Ing. Ladislav Fňouka
Vedoucí oddělení krizového řízení:

Ing. Jaroslav Jedlička

Počet zaměstnanců k 31.12.2002:
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Činnost v roce 2002
Sekretariát hejtmana připravil řadu pracovních a společenských akcí jako např. pravidelná setkání s poslanci a senátory.
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Organizační oddělení zajistilo přípravu, průběh, zápisy, soubory usnesení, dokumentaci, evidenci a kontrolu plnění
usnesení z 28 schůzí rady a 9 zasedání zastupitelstva. Podílelo se na zajištění činnosti výborů kraje. Vydalo v oficiální podobě směrnice, pravidla a další normy schválené radou kraje a zastupitelstvem v roce 2002. Podílelo se
na zajištění činnosti bezpečnostní rady a zabezpečení pracovních a společenských akcí. V souladu se zákonem
o krajích je místem, kde se občané kraje mohou seznámit se zápisy a usneseními orgánů kraje, věstníky kraje
a dalšími dokumenty.
Oddělení informací a styku s veřejností organizovalo pravidelné tiskové konference a zajišťovalo informační servis
pro sdělovací prostředky regionální, celostátní a podle požadavků i zahraniční. Od dubna začalo měsíčně vydávat
Jihočeské noviny, které jsou samostatnou přílohou Jihočeských Deníků Bohemia. Průběžně odpovídalo na dotazy
občanů a podle zákona č. 106/199 Sb., O svobodném přístupu k informacím vypořádalo 75 žádostí. V době povodní se spolupodílelo na práci krizového štábu Jihočeského kraje a prostřednictvím médií poskytovalo občanům
aktuální informace.
Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce pokračovalo ve spolupráci s Horním Rakouskem a Dolním Bavorskem v odborných skupinách. Připravilo podepsání rámcové dohody o spolupráci s Dolním Rakouskem a memoranda o spolupráci s kantonem Bern. Organizačně zajistilo prezentaci kraje a navázání kontaktů s politickou reprezentací v sousedních regionech v Rakousku a Německu a také konference hejtmanů a představitelů Jihočeského
kraje s Horním Rakouskem a Dolním Bavorskem. Oddělení organizovalo řadu setkání a návštěv, mj. velvyslanců,
Delegace Evropské komise v Praze, komisaře EU G.Verheugena v Jihočeském kraji. Zajistilo účast vedení kraje
v rámci připravovaného vstupu ČR do EU na několika diskusních setkáních s veřejností v Rakousku a Německu.
Závěrem roku 2002 připravilo k otevření informační stánek o EU v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Oddělení začalo v druhé polovině roku pracovat na navázání regionální spolupráce s frankofonním a anglofonním
regionem.
Oddělení krizového řízení na základě směrnice ministerstva vnitra č. 9/2001 změnilo organizační uspořádání krizového štábu kraje na odborné skupiny se speciálními úkoly pro řešení mimořádných situací. V prvním čtvrtletí
spolupracovalo s ministerstvem vnitra a HZS JK na přípravě a realizaci cvičení Zóna 2002, týkající se zabezpečení
vnějšího havarijního plánu (VHP) Jaderné elektrárny Temelín. Oddělení krizového řízení se podílelo na přípravě
a realizaci opatření při povodních v srpnu 2002. V průběhu celého roku probíhala mezi oddělením krizového řízení
a ostatními orgány součinnostní koordinace při zpracování VHP JE Temelín. Oddělení rovněž zajistilo ve spolupráci
s HZS Jihočeského kraje vypracování analýzy rizik vzniku mimořádné události na území Jihočeského kraje.
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Sekretariát
ředitele
Sekretariát ředitele se člení na organizační oddělení sekretariátu ředitele, oddělení personálních věcí a vzdělávání
a oddělení kontrolní.

Vedoucí sekretariátu:

Ing. Milena Andrlová

Vedoucí organizačního oddělení sekretariátu ředitele:

Marie Houdková

Vedoucí oddělení personálních věcí a vzdělávání:

Ing. František Troják

Vedoucí oddělení kontrolního:

neobsazeno

Počet zaměstnanců k 31.12.2002:

11

Činnost v roce 2002
Organizační oddělení koordinovalo součinnost jednotlivých odborů krajského úřadu. Zajišťovalo agendu krajského
úřadu směrem k obcím Jihočeského kraje. Organizačně zabezpečovalo porady představitelů Jihočeského kraje
a krajského úřadu s představiteli měst a obcí Jihočeského kraje. V závěru roku 2002 organizačně zabezpečilo
přípravu na přechod zaměstnanců z okresních úřadů. Navrhovalo na základě analýzy vnitřních vazeb organizační
strukturu krajského úřadu. Vydávalo a aktualizovalo organizační řád a další vnitřní předpisy krajského úřadu.
Oddělení personálních věcí a vzdělávání v návaznosti na reformu veřejné správy kompletně zajistilo přechod zaměstnanců okresních úřadů na krajský úřad. V závěru roku připravilo realizaci zákona č. 312/2000 Sb., o úřednících
samosprávných celků a o změně některých zákonů.
Kontrolní oddělení koordinovalo na základě plánu schváleného radou kraje celkem 133 kontrol provedených jednotlivými odbory krajského úřadu (na okresních úřadech 41 kontrol, na městských a obecních úřadech 15 kontrol,
ve zřizovaných organizacích 50 kontrol, v jiných právních subjektech 18 kontrol, při vnitřní kontrole krajského úřadu
5 kontrol). V roce 2002 řešilo celkem 180 stížností, z toho 7 petic. Při řešení jednotlivých podnětů spolupracovalo
kontrolní oddělení s jednotlivými odbory krajského úřadu, případně postupovalo přijaté stížnosti podle příslušnosti
jiným orgánům nebo institucím.
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02

Odbor legislativy
a vnitřních věcí

Odbor se člení na oddělení právní a legislativní a oddělení správní.

Vedoucí odboru:

JUDr. Ing. Petr Holátko

Vedoucí oddělení právního a legislativního:

JUDr. Josef Vlášek (do 31.12.2002)

Vedoucí oddělení správního:

Mgr. Jan Bláha

Počet zaměstnanců k 31.12.2002:

11

Činnost v roce 2002
V oblasti samostatné působnosti kraje odbor zajišťoval právní servis podle požadavků orgánů kraje se zaměřením
zejména na:
- posuzování návrhů smluv uzavíraných krajem na dodávky, provedení prací nebo poskytování služeb
s dodavateli podle zákona o veřejných zakázkách
- posuzování ostatních dokumentů, kde smluvní stranou byl kraj
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- otázky spojené se zřizováním příspěvkových organizací kraje a jejich zřizovacími listinami
- poskytování konzultací ostatním odborům krajského úřadu.
V oblasti přenesené působnosti řešil odbor jako odvolací orgán 19 případů odvolání proti rozhodnutí správních
orgánů v prvním stupni, z toho 12 přestupků na úseku všeobecné vnitřní správy a proti veřejnému pořádku a občanskému soužití, 2 ve věcech státního občanství a 5 ve věcech cestovních dokladů. Mimo odvolací řízení ve
druhém stupni zastupoval odbor krajský úřad ve dvou řízeních u soudu, ve kterých bylo žalobci navrhováno zrušení
rozhodnutí odboru v odvolacím řízení soudní cestou a kde návrhy žalobců byly zamítnuty a rozhodnutí odboru
potvrzena.
Významnou částí činnosti odboru v přenesené působnosti byla v uplynulém roce agenda povolování veřejných
sbírek. V souvislosti s povodněmi v létě 2002 byly vydány potřebné doklady pro uskutečnění 86 veřejných sbírek
organizovaných městy, obcemi a jinými subjekty v kraji a dále pro 14 veřejných sbírek organizovaných z jiných
důvodů.
V ostatních činnostech při výkonu státní správy v přenesené působnosti vydal odbor 154 nových osvědčení o splnění odborných předpokladů strážníků obecní a městské policie, plnil úkoly určené krajskému úřadu zákonem
o volbách do zastupitelstev obcí při organizaci a průběhu těchto voleb v listopadu 2002, zajišťoval kontrolní činnost
výkonu státní správy v úsecích jeho funkční působnosti na okresních úřadech a podílel se na přípravě a zajištění
II. fáze reformy veřejné správy.
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Odbor hospodářské
správy
Odbor se člení na oddělení hospodářské správy a oddělení autoprovozu.

Vedoucí odboru:

Bc. Fidler Jiří

Vedoucí oddělení hospodářské správy:

Hanžlík Václav

Vedoucí oddělení autoprovozu:

Hrdý Roman

Počet pracovníků k 31.12.2002:
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Činnost v roce 2002
Oddělení hospodářské správy zabezpečovalo materiálně technické zásobování a zázemí pro krajský úřad, zejména
pokladní službu, technické vybavení kancelářským materiálem a pracovními pomůckami, provoz nebytových prostor,
správu movitých věcí, spojovací služby, stravování pro zaměstnance krajského úřadu, technickou správu majetku,
dodávky energií, vody apod. Důležitou činností oddělení bylo i zajištění požární ochrany spravovaného majetku
a ostrahy budov v majetku kraje. Oddělení provádělo činnosti spisové služby, a to na úseku spisového řádu krajského úřadu, podatelny, hlavní spisovny, kopírovacího centra a telefonní ústředny.
Oddělení autoprovozu hlavně zabezpečovalo přepravu samosprávy Jihočeského kraje, zaměstnanců krajského úřadu a servis, opravy a údržbu vozového parku.
Nemalou měrou se činnosti odboru dotkly srpnové povodně, kdy odbor spolupracoval při zabezpečovacích a záchranných pracích a při vytvoření jmenného seznamu postižených osob. Vedle činností vycházejících z náplně
práce jednotlivých oddělení odbor zajišťoval úkoly při přípravě pracovišť pro delimitované pracovníky z okresních
úřadů a při převodu delimitovaného movitého majetku z okresních úřadů na kraj.
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Ekonomický
odbor
Odbor se svou činností bezprostředně dotýká všech aktivit, které zabezpečuje Jihočeský kraj. Odbor se člení na
oddělení rozpočtu a financování, oddělení majetkové a oddělení účetní evidence.

Vedoucí odboru:

Ing. Václav Protiva

Vedoucí oddělení rozpočtu a financování:

Ing. Stanislav Bůžek

Vedoucí majetkového oddělení:

Ing. Ivan Sýkora

Vedoucí oddělení účetní evidence:

Magdaléna Alešová

Počet zaměstnanců k 31.12.2002:
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Činnost v roce 2002
Ekonomický odbor zabezpečoval vedení účetnictví a rozpočetnictví Jihočeského kraje. Prvně byl v tomto roce zpracován podklad pro státní závěrečný účet spolu se závěrečným účtem kraje za rok 2001.
Na úseku rozpočtu byl v průběhu roku cestou desítek rozpočtových opatření průběžně udržován rozpočet reálně
obrážející finanční toky Jihočeského kraje. Z praktických a legislativních důvodů opětovně nedošlo k sestavení
střednědobého rozpočtového výhledu.
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V oblasti majetkové byla největší pozornost směřována do činností spojených s inventarizací majetku kraje a jeho
pojištěním spolu s postupným odstraňováním chyb a nesrovnalostí vedených v katastru nemovitostí a účetních
evidencí v krajem zřizovaných organizacích.
Ekonomický odbor plně zvládl i veškeré agendy vyvolané ničivými povodněmi od zabezpečení evidence škodných
událostí přes jejich postupnou likvidaci. Samostatnou agendou se stala správa povodňového konta kraje a zpracování evidenčních podkladů pro plán obnovy Jihočeského kraje.
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Odbor regionálního rozvoje,
územního a stavebního řízení
a investic
Odbor průřezově proniká všemi činnostmi, jež zabezpečuje Jihočeský kraj a jeho krajský úřad a plní úkoly v oblasti samosprávy i výkonu státní správy. Odbor se člení na oddělení regionálního rozvoje, oddělení územního plánu
a stavebního řádu a oddělení investic.

Vedoucí odboru:

Dr. Bc. Ludvík Zíma

Vedoucí oddělení regionálního rozvoje:

Ing. Jaroslav Prokopius

Vedoucí oddělení územního plánu a stavebního řádu:

Ing. Viktor Tomšík

Vedoucí oddělení investic:

Ing. Zdeněk Černý

Počet pracovníků k 31.12.2002:
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Činnost v roce 2002
Úsek regionálního rozvoje zpracovával Akční plán obnovy a rozvoje Jihočeského kraje pro rok 2003 a zahájil práce
na Územní energetické koncepci Jihočeského kraje. Při zajišťování úkolů v oblasti Programu obnovy venkova, podpory malého a středního podnikání a rozvoje Šumavy spolupracoval s orgány obcí a měst, s rozvojovými agenturami
a podnikatelskými subjekty. V souladu se zákonem č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého
živelní nebo jinou pohromou organizoval sběr dat související s předběžným odhadem nákladů na obnovu majetku
sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území a podílel se na další činnosti při obnově území Jihočeského
kraje. V oblasti bydlení realizoval státní dotační programy zaměřené na obnovu poškozeného a zničeného bytového
fondu. K tomuto účelu bylo částečně využito rovněž povodňové konto Jihočeského kraje, z něhož byly čerpány
prostředky i pro pomoc malým a středním podnikatelům poškozeným povodněmi.
Oddělení regionálního rozvoje se podílelo na tvorbě strategických dokumentů jak kraje, tak i na národní úrovni.
Trvalou pozornost věnovalo podpoře malého a středního podnikání a přílivu investic, jejichž cílem je zejména snížení
nezaměstnanosti v Jihočeském kraji. Zajišťovalo účast Jihočeského kraje na veletrzích investičních a podnikatelských příležitostí, např. URBIS Brno a EXPO REAL Mnichov.
Na úseku územního plánování a stavebního řádu pokračovaly práce na pořízení devíti územních plánů velkých
územních celků. V březnu byla schválena zastupitelstvem kraje Změna č.1 Územního plánu velkého územního celku
Českobudějovická sídelní regionální aglomerace. Probíhaly přípravné práce pro pořízení Územního plánu velkého
územního celku celého správního území Jihočeského kraje. Tento záměr vyplynul z Akčního plánu Programu rozvoje
kraje, schváleného zastupitelstvem kraje v prosinci 2001.
Oddělení dále vyřídilo celkem 135 podání týkajících se stavebně správní činnosti a vydalo 133 stanovisek jako
nadřízený orgán územního plánování z oblasti pořizování územně plánovací dokumentace a provádělo pravidelnou
metodickou a kontrolní činnost.
Investiční oddělení zajišťovalo realizaci akcí zařazených do rozpočtu Jihočeského kraje, zejména dostavbu Krajského úřadu Jihočeského kraje, dále investiční akce organizací zřízených Jihočeským krajem a přípravu vlastních
staveb na rok 2003.
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Odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví se člení na oddělení lesního hospodářství a zemědělství, oddělení
ochrany přírody a krajiny, oddělení vodního hospodářství, oddělení odpadového hospodářství, oddělení ochrany
ovzduší a oddělení IPPC a EIA.

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Černý

Vedoucí oddělení lesního hospodářství a zemědělství:

Ing. Karel Janda

Vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny:

JUDr. Hana Vendlová

Vedoucí oddělení vodního hospodářství:

Ing. Vlasta Žáčková

Vedoucí oddělení odpadového hospodářství:

Ing. Hana Pacáková

Vedoucí oddělení ochrany ovzduší:

Ing. Jiří Rypáček

Vedoucí oddělení IPPC a EIA:

Ing. Jana Kubíková

Počet zaměstnanců k 31.12.2002:
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Činnost v roce 2002
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví v roce 2002:
- rozhodl o 149 odvoláních proti rozhodnutím okresních úřadů
- vyřídil 22 stížností
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- vydal 1426 prvoinstančních rozhodnutí
- vydal 89 stanovisek pro Státní fond životního prostředí ČR
- vedl 2 procesy EIA, které byly zakončeny stanovisky
- vydal 25 závěrů zjišťovacích řízení v procesu EIA
- provedl 9 kontrol výkonu státní správy u okresních úřadů
- zúčastnil se 21 jednání na hraničních vodách (v ČR i Rakousku)
- zorganizoval 6 pracovních porad s vedoucími referátů ŽP okresních úřadů
V rámci koncepční činnosti, které kraji v samostatné nebo přenesené působnosti ukládají zákony, odbor zajistil:
- zpracování Systému podpory environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a informování veřejnosti o stavu
životního prostředí Jihočeského kraje. Jednalo se o jeden z projektů Akčního plánu Programu rozvoje
územního obvodu Jihočeského kraje, kterým se v roce 2003 bude zabývat jak Rada Jihočeského kraje, tak
jeho zastupitelstvo.
- zpracování Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje. S přípravou zadání bylo započato v závěru
roku 2002 a dle původního harmonogramu má být tento dokument zpracován do konce roku 2003.
- zpracování Koncepce ochrany ovzduší. Práce na této koncepci byly zahájeny v závěru roku 2002.
Koncepce bude dokončena do konce roku 2003.
- zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje. Plán bude podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace podle zvláštního zákona, pro činnost vodoprávních úřadů, stavebních úřadů a pro činnost obcí v samostatné i přenesené působnosti a musí být zpracován
a schválen nejpozději do konce roku 2004.
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Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy
Odbor se člení na oddělení školství, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, oddělení ekonomiky školství a oddělení zaměstnanosti a odměňování.

Vedoucí odboru:

Mgr. Pavel Zeman

Vedoucí oddělení školství:

PaedDr. Jiří Moravec

Vedoucí oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu:

Mgr. Václav Průcha

Vedoucí oddělení ekonomiky školství:

Jaroslava Mayerová

Vedoucí oddělení zaměstnanosti a odměňování:

Jaroslava Kuklová

Počet pracovníků k 31.12.2002:

53

Činnost v roce 2002
Odbor řídí činnost škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem, jejichž počet v roce 2002
poklesl v rámci optimalizace sítě škol ze 189 na 180.
Při rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji spolupracoval se sociálními partnery a s Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. Důležité informace tohoto orgánu předával školám, předškolním a školským zařízením.
Po celý rok 2002 se odbor věnoval legislativně, organizačně a metodicky přípravě na zrušení okresních úřadů
k 31.12.2002, včetně přechodu všech škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných obcemi na právní
subjektivitu, v souladu se zákonem č. 564/1990 Sb., v platném znění.
Odbor připravoval pro sociální partnery, MŠMT ČR a Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva
kraje pracovní verzi Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji
v základním časovém horizontu 3-6 let a s detailně rozpracovanými kroky na 3 roky.
Odbor řešil realizaci vyhlášek č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a č. 108/2001
Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských
zařízení, jejichž předpokládané náklady pro školství v kraji představují zhruba 30 mil. Kč.
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Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví
Odbor se člení na oddělení sociálních věcí, oddělení státní sociální podpory a oddělení zdravotnictví.

Vedoucí odboru:

MUDr. Zdeněk Hejduk

Vedoucí oddělení sociálních věcí:

RNDr. Stanislav Havlíček

Vedoucí oddělení státní sociální podpory:

Mgr. Roman Tlapák

Vedoucí oddělení zdravotnictví:

JUDr. Věra Čížková

Počet pracovníků k 31.12.2002:
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Činnost v roce 2002
Odbor zajišťoval správní agendu v oblastech státní sociální podpory, sociální péče a zdravotní péče, včetně metodické a kontrolní činnosti vůči okresním úřadům a obcím. Vyřizoval stížnosti občanů. Odbor byl postupně rozšiřován o pracovníky, kteří se připravovali na převzetí dalších činností z převáděných okresních úřadů.
Na oddělení sociálních věcí došlo v roce 2002 celkem 367 odvolání k rozhodnutí OkÚ. Oddělení zpracovalo 395
odvolání, 28 odvolání přecházelo z roku 2001.
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Na úseku sociální péče byly kontrolovány MěÚ Č. Krumlov, OkÚ Č. Krumlov, MěÚ Protivín, OkÚ Písek, MěÚ Vimperk
a OkÚ Prachatice.
V náhradní rodinné péči bylo v rámci evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči vydáno celkem 47 rozhodnutí.
V evidenci dětí do náhradní rodinné péče z Jihočeského kraje bylo evidováno celkem 61 dětí a z toho bylo zprostředkováno 39 adopcí, v 15 případech pěstounská péče, 7 dětem nebyla nalezena rodina. V říjnu zahájil činnost
Klub pro osvojitelské a pěstounské rodiny, přičemž setkání se konají každé první pondělí v měsíci.
V rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2002 se v oblasti sociálních věcí realizovalo 8 projektů.
Na oddělení státní sociální podpory došlo v roce 2002 celkem 281 odvolání, převedených z roku 2001 bylo 19,
vyřízeno bylo 248. Dále bylo vyřízeno 29 žádostí o prominutí podmínky trvalého pobytu a prošetřeny byly čtyři
stížnosti a podání občanů.
Během roku 2002 byly kontrolovány tři okresní úřady, a to České Budějovice, Strakonice a Jindřichův Hradec.
Oddělení zdravotnictví řešilo v roce 2002 jedno odvolání, jednu žádost na přezkoumání registrace nestátního zdravotnického zařízení a devět stížností. Kontrolu provedlo v Protialkoholní záchytné stanici České Budějovice a v Nemocnici České Budějovice.
V rámci Programu rozvoje kraje byly v oblasti zdravotnictví realizovány tři projekty.
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Odbor dopravy
a silničního hospodářství
Odbor se člení na oddělení silniční dopravy, oddělení silničního hospodářství a oddělení pro územní samosprávu
a státní správu v dopravě.

Vedoucí odboru:

Ing. Jiří Klása

Vedoucí oddělení silniční dopravy:

neobsazeno

Vedoucí oddělení silničního hospodářství:

Ing. Mária Čejková

Vedoucí oddělení pro úz. samosprávu a státní správu v dopravě:

Mgr. Andrea Tetourová

Počet zaměstnanců k 31.12.2002:

19

Činnost v roce 2002
V oblasti výkonu státní správy obdržel odbor dopravy a SH za rok 2002 celkem 3316 podání. Z tohoto počtu bylo
481 podnětů k zahájení správního řízení ukončených rozhodnutí. Z těchto podnětů bylo 138 odvolání a 26 rozhodnutí o uložení pokuty s celkovou sankcí ve výši 181 000 Kč. Dále byly vyměřeny a uhrazeny správní poplatky
v celkové výši 476 620 Kč.
V oblasti výkonu samosprávních činností došlo v roce 2002 k plánované realizaci reorganizace příspěvkových organizací kraje zajišťujících činnosti při správě a údržbě silnic. K 1.7.2002 vznikla pro tento účel jedna příspěvková
organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. V rámci reorganizace vznikl nově úsek vedení organizace
se sídlem v Českých Budějovicích, na které byly převedeny některé řídící a rozhodovací kompetence a současně
s tím vzniklo 7 závodů v sídle okresních měst.
Výrazný zásah do činnosti nově vzniklé organizace znamenaly povodně ze srpna 2002, které způsobily rozsáhlé škody na silniční síti v majetku Jihočeského kraje. Náklady na její obnovu byly vyčísleny v celkové výši
998 641 000 Kč. Na této sumě měla největší podíl částka 885 miliónů Kč v podobě investičních prostředků určených na vybudování a opravy 34 mostních objektů, které byly těžce poškozeny nebo zničeny v průběhu povodní.
Investiční akce, financované na silnicích II. a III. třídy z rozpočtu Jihočeského kraje a Státního fondu dopravní
infrastruktury, dosáhly celkové výše 117,7 miliónu Kč. Mezi nejvýznamnější akce lze zařadit tyto: silnice II/151 průtah
Dačice; most 10557-001 Borovany; most 154-003 Horní Stropnice; přeložka silnice II/145 Běleč-Vitějovice a most
14325-003 Boršov nad Vltavou.
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Odbor kultury
a cestovního ruchu
Odbor se členil na oddělení kultury a cestovního ruchu a oddělení správy majetku a památkové péče. Oddělení
správy majetku a památkové péče bylo k 1.12.2002 rozděleno na oddělení památkové péče a oddělení zřizovaných organizací.

Vedoucí odboru:

Ing. Kamila Hrabáková

Vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu:

Darja Bártová

Vedoucí oddělení památkové péče:

Jana Vozábalová

Vedoucí oddělení zřizovaných organizací:

Mgr. František Chrastina

Počet pracovníků odboru k 31.12.2002:

9

Činnost v roce 2002
Oddělení kultury a cestovního ruchu spolupracovalo se Sdružením měst a obcí Jihočeského kraje a Regionální
rozvojovou agenturou RERA, a.s., na vytvoření Strategie cestovního ruchu Jihočeského kraje (po srpnových povodních došlo k její aktualizaci). V rámci této strategie oddělení začalo s přípravami pro vznik regionální organizace
cestovního ruchu.

32

Bezprostředně po povodních, které rozhodujícím způsobem ovlivnily i návštěvnost kraje, oddělení ve spolupráci
s dalšími jihočeskými subjekty zahájilo předávání aktuálních informací o kraji tuzemským i zahraničním touroperátorům a novinářům (mj. jako cílenou formu propagace jižních Čech).
V rámci prezentace Jihočeského kraje oddělení zajišťovalo účast na mnoha důležitých akcích s tématikou cestovního ruchu pořádaných v tuzemsku i zahraničí. Jednalo se především o veletrhy VAKANTIEBEURS Utrecht;
GO-REGIONTOUR Brno; HOLIDAY WORLD Praha; VÝSTAVA TŘÍ ZEMÍ Pasov; ITB Berlín; MOBIL SALON České
Budějovice; GASTRO Liptov; TOUR SALON Poznaň; MADI Praha; GASTROFESTIVAL České Budějovice.
V rámci dvou kol finančních příspěvků, vypsaných Jihočeským krajem, byly na podporu projektů s tématikou kultury
a cestovního ruchu uvolněny celkem 3 060 000 Kč.
Z propagačních materiálů vznikl Kalendář akcí 2003 a tzv. image prospekt Jihočeský kraj dnes v sedmi jazykových
mutacích, oddělení se podílelo na tvorbě Obrazového atlasu turistických zajímavostí a značených cyklotras i mnoha
dalších tiskovin.
Oddělení památkové péče vydalo 80 závazných stanovisek (správních rozhodnutí) k obnově národních kulturních
památek, jichž bylo na území Jihočeského kraje k 31. prosinci 2002 prohlášeno 25. Byla vydána 2 rozhodnutí v řízeních mimo odvolání a 30 rozhodnutí v řízeních o odvolání proti rozhodnutí okresních úřadů.
Dále byla vydávána vyjádření ke všem stupňům územně plánovacích dokumentací, vyjádření k návrhům na prohlašování věcí kulturními památkami a vyjádření k návrhům na zrušení prohlášení věcí kulturními památkami. Oddělení
plnilo i řadu dalších úkolů v oblasti památkové péče v kraji, včetně činnosti metodické.
Z grantu „Nemovité kulturní památky“, vypsaného Jihočeským krajem, byla v roce 2002 podpořena obnova osmi
nemovitých kulturních památek celkovou částkou 460 000 Kč a z grantu „Movité kulturní dědictví“ byla podpořena
obnova devíti movitých historických předmětů celkovou částkou 540 000 Kč. V září 2002 vypsal Jihočeský kraj grant
„Záchrana historických památek poškozených povodněmi“, ze kterého byla podpořena záchrana šestnácti památek
celkovou částkou 3 850 000 Kč.
Oddělení zřizovaných organizací plnilo funkci zřizovatele k příspěvkovým organizacím - kulturním institucím zřizovaným Jihočeským krajem: Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, Jihočeské vědecké knihovně v Českých
Budějovicích a Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích.
Podle provedených kontrol i na základě účetní závěrky k 31.12.2002 všechny organizace dodržely plány činnosti,
jejich hospodaření bylo ziskové s celkovým kladným hospodářským výsledkem ve výši 340 382 Kč. Veškeré dotace
na provoz z rozpočtu Jihočeského kraje byly řádně vykázány a použity.
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Odbor
informatiky
Odbor se člení na oddělení správy sítě a oddělení správy aplikací a geografického informačního systému (GIS).

Vedoucí odboru:

Ing. Petr Vobejda

Vedoucí oddělení správy sítě:

Ing. Václav Hála

Vedoucí oddělení správy aplikací a GIS:

Ing. František Beránek

Počet zaměstnanců k 31.12.2002:

11

Činnost v roce 2002
Kromě zajišťování chodu informačního systému krajského úřadu patřila mezi stěžejní úkoly v r. 2002 příprava počítačové infrastruktury pro přebírané agendy a pracovníky ze zanikajících okresních úřadů. Odbor rovněž připravoval
integraci a implementaci aplikačního software těchto agend do informačního systému krajského úřadu.
K důležitým úkolům dále patřila počítačová podpora krizového štábu během povodní a následná spolupráce při
koordinaci a sčítání povodňových škod.
V březnu 2002 zahájilo činnost pracoviště geografického informačního systému. Jeho úkolem je integrace územně
identifikovatelných geodat, jejich polohopopisné a věcně popisné charakteristiky, poskytování přehledné evidence
informací o území, rychlé a široké zpřístupňování geodat a jejich poskytování oprávněným skupinám uživatelů.
Pracoviště geografického informačního systému kraje pořizuje vybraná geodata, zpracovává účelové kartografické
výstupy a komplexní výstupní zprávy, vytváří odvozené informace.
Pro uskutečnění těchto cílů odbor navázal spolupráci s příslušnými odbory krajského úřadu. Jedná se zejména
o spolupráci při vytváření podkladů pro Územní plán velkého územního celku Jihočeského kraje s odborem regionálního rozvoje, aplikačního softwaru pro evidenci nemovitostí s majetkovým odborem, s odborem životního prostředí
v oblastech ochrany ovzduší, vodovodů a kanalizace.
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Samostatné oddělení
projektového řízení

Vedoucí samostatného oddělení:

Ing. Martin Rybář

Počet zaměstnanců k 31.12.2002:

2

Činnost v roce 2002
Základní náplní činnosti oddělení je realizace každoročně zastupitelstvem schváleného Akčního plánu, který představuje soubor projektů a grantových programů. Akční plán je realizován s cílem rozvoje regionu dle jednotlivých
opatření Programu rozvoje kraje jako strategického rozvojového dokumentu Jihočeského kraje.
Rok 2002 byl prvním rokem realizace Akčního plánu a jako takový přinesl změnu ve struktuře krajského úřadu
v podobě založení samostatného oddělení projektového řízení k 1.6.2002.

Samostatné oddělení
interního auditu
34
Vedoucí samostatného oddělení:

Ing. Helena Plosová

Počet zaměstnanců k 31.12.2002:

1

Činnost v roce 2002
V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bylo na Krajském úřadu Jihočeského kraje zřízeno k 1.7.2002 oddělení interního auditu přímo podřízené řediteli krajského úřadu obsazené jedním
pracovníkem. Byl vypracován statut interního auditu, který vymezuje postavení, pravomoci a povinnosti interního
auditu v rámci organizační struktury úřadu a vnitřním předpisem byl stanoven postup pro zajištění a provádění této
činnosti. V roce 2002, kdy se začala tato činnost na úřadě konstituovat, byl ponechán prostor pro seznámení se
s problematikou, právními předpisy, na proškolení interního auditora a přípravu vnitřních předpisů v této oblasti.
V souladu se zákonem byl vypracován střednědobý plán interního auditu na období 2003 - 2005 a jednotlivé roční
plány činnosti.
V roce 2002 byl proveden audit výkonu veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským
krajem. Cílem auditu bylo zjistit, jakým způsobem je na krajském úřadu zajištěna veřejnosprávní kontrola směrem k
organizacím zřizovaným krajem, zda systém kontroly odpovídá ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., a zda dostatečně ověřuje efektivnost, hospodárnost a účelnost vynakládaných veřejných prostředků i fungování vnitřního kontrolního systému u těchto organizací. Interním auditem byly splněny další úkoly v oblasti odborné přípravy auditorů
a v metodické a konzultační činnosti.
Činnost interního auditu ve veřejné správě je koordinována Ministerstvem financí ČR, které je garantem aplikace
zákona č. 320/2001 Sb. ve veřejné správě. Auditoři z jednotlivých krajů společně úzce spolupracují s Ministerstvem
financí, Ministerstvem vnitra ČR a Českým institutem interních auditorů a navzájem si vyměňují informace a zkušenosti.
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Přehled příspěvkových organizací
Jihočeského kraje k 31.12.2002
K 31.12.2002 byl kraj zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

Kulturní instituce:
1.

Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

2.

Jihočeská vědecká knihovna, České Budějovice, Na Sadech 26

3.

Jihočeské muzeum, České Budějovice, Dukelská 1

Správa a údržba silnic:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, České Budějovice, Nemanická 10

Zdravotnictví a sociální péče:
Nemocnice České Budějovice, B. Němcové 54

Školy a školská zařízení:
Okres České Budějovice
1.

Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické nám. 1

2.

Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43

3.

Základní umělecká škola, Trhové Sviny, Sokolská 1052

4.

Gymnázium J.V.Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23

5.

Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8

6.

Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22

7.

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13

8.

Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995

9.

Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1

10.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové Sviny, Školní 709

11.

Střední odborné učiliště nábytkářské, Lišov, Krátka 699

12.

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

13.

Střední odborná škola veterinární a zemědělská, České Budějovice, Rudolfovská 92

14.

Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2

15.

Střední odborné učiliště dopravní a technické a Střední odborná škola automobilní,
České Budějovice, Skuherského 3

16.

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

17.

Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, České Budějovice, Husova 3

18.

Vyšší odborná škola, České Budějovice, Okružní 10

19.

Speciální školy, České Budějovice, Štítného 3

20.

Zvláštní škola a pomocná škola, Trhové Sviny, Nové Město 228

21.

Speciální školy pro žáky s vadami řeči, Týn nad Vltavou, Sakařova 342

22.

Speciální mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5

23.

Odborné učiliště a Praktická škola, Lišov, 5. května 3

24.

Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1

25.

Domov mládeže, České Budějovice, Holečkova 2

26.

Dětský domov, Boršov nad Vltavou, Poříčí 168

27.

Domov mládeže, České Budějovice, U Hvízdala 4

28.

Jazyková škola, České Budějovice, J.Š.Baara 2
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29.

Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59

30.

Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

31.

Integrovaná střední škola elektrotechnická-Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou,
Zvolenovská 537

32.

Integrovaná střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

33.

Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59

34.

Integrovaná střední škola obchodu, služeb a podnikání, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A

35.

Střední odborná škola technická, Střední odborné učiliště a Učiliště, České Budějovice, Lidická 31

36.

Integrovaná střední škola cestovního ruchu a Vyšší odborná škola, České Budějovice,
Senovážné nám. 12

37.

Gymnázium Olympijských nadějí, České Budějovice, Kubatova 1

38.

Integrovaná střední škola Hněvkovice

39.

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště, Trhové Sviny, Husova 548

Okres Český Krumlov

36

1.

Základní umělecká škola, Český Krumlov, Kostelní 162

2.

Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2

3.

Základní umělecká škola, Velešín, U Hřiště 527

4.

Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112

5.

Střední umělockoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109

6.

Obchodní akademie a Gymnázium, Kaplice, Linecká 368

7.

Středisko praktického vyučování, Český Krumlov, Pod Kamenem 179

8.

Středisko praktického vyučování, Český Krumlov, Tovární 117

9.

Středisko praktického vyučování, Kaplice, Náměstí 41

10.

Střední zdravotnická škola a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342

11.

Zvláštní škola, Loučovice 51

12.

Zvláštní škola, Český Krumlov, Kaplická 151

13.

Praktická škola a Zvláštní škola, Kaplice, Blansko 66

14.

Dětský domov a Zvláštní škola, Horní Planá, Sídliště Míru 40

15.

Dům dětí a mládeže, Kaplice, Kostelní 128

16.

Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67

17.

Pedagogicko-psychologická poradna, Český Krumlov, Špičák 114

18.

Integrovaná střední škola a Učiliště, Velešín, U Hřiště 527

19.

Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86

Okres Písek
1.

Základní umělecká škola, Milevsko, Libušina 1217

2.

Základní umělecká škola O. Ševčíka, Písek, Šrámkova 131

3.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 138

4.

Gymnázium, Písek, Komenského 89

5.

Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200

6.

Obchodní akademie, Písek, Karlova 111

7.

Střední odborné učiliště a Učiliště, Písek, Komenského 86

8.

Středisko praktického vyučování, Čížová 23

9.

Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420

10.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
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11.

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga,
Písek, Lesnická 55

12.

Dětský domov a Speciální školy, Písek, Šobrova 111

13.

Odborné učiliště a Praktická škola, Písek, Národní svobody 28

14.

Dům dětí a mládeže, Písek, Hradišťská 2394

15.

Domov mládeže, Písek, Budějovická 1664

16.

Dětský domov, Zvíkovské Podhradí 42

17.

Pedagogicko-psychologická poradna, Písek, Erbenova 722

18.

Školní statek, Písek, Dobešice 350

19.

Školní polesí Hůrka, Písek, Smrkovice 64

20.

Školní rybářství, Protivín, Masarykovo náměstí 12

21.

Středisko služeb školám, Písek, Šobrova 2070

22.

Integrovaná střední škola technická, Milevsko, Čs. Armády 777

23.

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště, Veselíčko 1

Okres Prachatice
1.

Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110

2.

Základní umělecká škola, Vimperk, Smetanova 405

3.

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137

4.

Střední odborné učiliště a Učiliště, Netolice, Václavská 92

5.

Střední odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267

6.

Obchodní akademie a Gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69

7.

Středisko praktického vyučování, Vimperk, Pasovská 148

8.

Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249

9.

Domov mládeže, Vimperk, náměstí Svobody 44

10.

Dětský domov a Speciální školy, Prachatice, Žíchovec

11.

Pedagogicko-psychologická poradna, Prachatice, Zlatá stezka 245

12.

Speciální škola, Prachatice, Zlatá stezka 387

13.

Zvláštní škola, Vimperk, 1. Máje 127

14.

Integrovaná střední škola lesnická, Vimperk, 1. máje 194

15.

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště, Dub 83

Okres Tábor
1.

Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39

2.

Základní umělecká škola, Veselí nad Lužnicí, nám. T.G.Masaryka 22

3.

Základní umělecká škola, Soběslav, Školní náměstí 56

4.

Základní umělecká škola Oskara Nedbala, Tábor, Martínka Húsky 62

5.

Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628

6.

Střední průmyslová škola strojnická, Tábor, Komenského 1670

7.

Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Fr. Křižíka 860

8.

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II

9.

Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí, Veselí nad Lužnicí,
Blatské sídliště 600/I

10.

Střední průmyslová škola keramická, Bechyně, Písecká 203

11.

Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště obchodní, Tábor, Lužnická 2572

12.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště spojů, Tábor, Bydlinského 2474
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13.

Střední odborné učiliště technické a Učiliště, Soběslav, Jiráskova 66/II

14.

Středisko praktického vyučování, Tábor, Žižkovo náměstí 5

15.

Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912

16.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615

17.

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, T.G.Masaryka 788

18.

Speciální školy při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160

19.

Zvláštní škola, Soběslav, Školní náměstí 56

20.

Zvláštní škola, Veselí nad Lužnicí, K zastávce 532/I

21.

Pomocná škola při ústavu sociální péče, Centrum zdravotně postižených, Tábor-Záluží 17

22.

Speciální školy, Tábor, Čs. armády 925

23.

Odborné učiliště a Praktická škola, Soběslav, Wilsonova 405

24.

Dům dětí a mládeže, Tábor, Politických vězňů 1631

25.

Dům dětí a mládeže, Veselí nad Lužnicí, Husova 107

26.

Dům dětí a mládeže, Soběslav, Na Pršíně 27

27.

Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235

28.

Pedagogicko-psychologická poradna, Tábor, Vančurova 2904

29.

Středisko služeb školám, Tábor, Vančurova 2904

30.

Školní statek, Tábor 4-Měšice, Chýnovská 223

31.

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Tábor, Bydlinského 2474

32.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Tábor, Bydlinského 2474

33.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí,
Budějovická 421

34.

Dětský domov a Speciální školy, Radenín 1

35.

Střední odborné učiliště potravinářské a Učiliště, Tábor, A. Kančeva 2506

Okres Strakonice
1.

Základní umělecká škola, Blatná, J.P.Koubka 4

2.

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263

3.

Základní umělecká škola, Vodňany, náměstí Svobody 14

4.

Základní umělecká škola, Volyně, Palackého 64

5.

Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745

6.

Střední odborné učiliště textilní a Odborné učiliště, Strakonice, Kochana z Prachové 163

7.

Střední odborné učiliště, Strakonice, Zvolenská 934

8.

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174

9.

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie,
Vodňany, Zátiší 480

10.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Strakonice, Želivského 291

11.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

12.

Zvláštní škola, Blatná, Holečkova 1060

13.

Pomocná škola při ústavu sociální péče, Blatná, Nerudova 505

14.

Zvláštní škola, Vodňany, nám. 5. května 104

15.

Speciální školy pro sluchově postižené, Vodňany, Zeyerovy sady 43/II

16.

Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na ohradě 417

17.

Dům dětí a mládeže, Blatná, Palackého 652

18.

Školní jídelna, Volyně, Školní 716
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19.

Středisko služeb školám, Strakonice, Velké náměstí 216

20.

Pedagogicko-psychologická poradna, Strakonice, Chelčického 555

21.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volyně, Lidická 135

22.

Dětský domov a Speciální škola, Volyně, Školní 319

23.

Speciální školy, Strakonice, Plánkova 430

24.

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671

25.

Střední odborné učiliště a Učiliště, Vodňany, Palackého 81/I
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Okres Jindřichův Hradec
1.

Základní umělecká škola, Třeboň, Hradební 24

2.

Základní umělecká škola, Dačice, Antonínská 93/II

3.

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II

4.

Střední odborná škola, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

5.

Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333

6.

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

7.

Obchodní akademie T.G.Masaryka, Jindřichův Hradec, Husova 156

8.

Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Miřivského 678

9.

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště oděvní, Třeboň, Táboritská 1064

10.

Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213

11.

Obchodní akademie, Třeboň, Táboritská 688

12.

Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II

13.

Speciální školy, Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II

14.

Speciální školy, Dačice, Neulingerova 108

15.

Zvláštní škola, Třeboň, Jiráskova 3

16.

Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10

17.

Středisko služeb školám, Jindřichův Hradec, Otín 95

18.

Školní statek Jindřichův Hradec

19.

Integrovaná střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304

20.

Integrovaná střední škola sklářská, Odborné učiliště a Praktická škola,
Chlum u Třeboně, Tovární 362

21.

Integrovaná střední škola, České Velenice, Revoluční 220

22.

Střední odborné učiliště rybářské a Učiliště, Třeboň, Táboritská 941

23.

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště, Dačice, nám. Republiky 86

24.

Střední odborné učiliště zemědělské, Třeboň, Vrchlického 567/II
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