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Úvodní slovo
hejtmana
VáÏení spoluobãané! Rok 2004 byl rokem pﬁelomov˘m, a to jak pro kraje, tak i pro âeskou
republiku. Do historie na‰eho státu se navÏdy vepsal 1. kvûten 2004, kter˘ se stal vstupním
dnem do rodiny státÛ Evropské unie. Coby pﬁímí úãastníci této události si moÏná je‰tû ne v‰ichni
dokáÏeme plnû uvûdomit její v˘znam v dûjinném kontextu. Jihoãesk˘ kraj se proto v uplynulém
roce je‰tû aktivnûji podílel na ‰íﬁení co nej‰ir‰ího spektra informací o evropském spoleãenství i o
nov˘ch moÏnostech, které nám ãlenství v EU mÛÏe pﬁinést. Vûdomi si nutnosti pﬁipravit se co
nejlépe na ãerpání prostﬁedkÛ z evropsk˘ch fondÛ, soustﬁedili jsme se v rámci rozvojov˘ch aktivit
na‰eho kraje na projektová ﬁízení, a tak pﬁi první v˘zvû k pﬁedkládání projektÛ do Spoleãného
regionálního operaãního programu byli Jihoãe‰i nejúspû‰nûj‰í v rámci celé âR. Také samotné
oslavy v pﬁedveãer vstupu do EU, které Jihoãesk˘ kraj pﬁipravil, nám poskytly dÛkaz, Ïe nastolená spolupráce se sousedícími regiony je správná. Spolu s námi je pﬁijeli proÏít nejvy‰‰í pﬁedstavitelé Horních a Dolních Rakous a Bavorska, coÏ bylo mimo jiné uji‰tûním, Ïe na jihozápadní hranici máme skuteãné pﬁátele.
Pro v‰echny kraje se stal pﬁelomov˘m závûr roku 2004, kdy se uskuteãnily druhé volby do krajsk˘ch samospráv. Stal se tak pﬁíleÏitostí ke zhodnocení nejen roku uplynulého, jak ãiní tato v˘roãní zpráva, ale celého ãtyﬁletí. Mohli
jsme konstatovat, Ïe v rámci nepﬁíli‰ dobﬁe pﬁipravené reformy veﬁejné správy se podaﬁilo zvládnout takﬁka bez problémÛ pﬁevod
kompetencí státu na samosprávu kraje a zodpovûdnû se ujmout z toho vypl˘vajících povinností i mnohamiliardového majetku
kraje. Coby zvolení správci kraje jsme postupnû pﬁevzali organizace v oblasti ‰kolství, kultury, zdravotnictví, sociální péãe a správy
a údrÏby silnic a sv˘m rozhodováním jsme uãinili dÛleÏité kroky pro budoucnost na‰eho kraje.
Po celé na‰e volební období jsme schvalovali vyrovnané rozpoãty kraje, kdy jsem hospodaﬁili s vlastními prostﬁedky ve v˘‰i 3,07
miliardy korun a na‰im rozpoãtem pro‰lo necel˘ch 20 miliard. Jihoãesk˘ kraj se nezadluÏil, dokonce dokázal u‰etﬁit 170 milionÛ
korun. Projednali a schválili jsme územní plány velk˘ch územních celkÛ Táborsko, âeskobudûjovická sídelní regionální aglomerace,
Orlická nádrÏ a Písecko–Strakonicko, pﬁipravili jsme ke schválení územní plán velkého územního celku âeskokrumlovsko I.
a schválili zadání územního plánu velkého územního celku Jihoãesk˘ kraj. Do finále se dostal nûkolikalet˘ proces vymezení koridoru
jedné z prioritních staveb Jihoãeského kraje – dálnice D3 a rychlostní komunikace R3.
Zaãali jsme proces optimalizace stﬁedního ‰kolství a vyzkou‰eli si tak, jak obtíÏné je prosazovat dobré zámûry, které jsou v‰ak
pro nûkteré obce problematické. V pﬁípadû okresních nemocnic se podaﬁilo zastavit trend jejich zadluÏování a pﬁipravit je k transformaci na akciové spoleãnosti tak, jako se podaﬁilo u Nemocnice âeské Budûjovice, a.s. Kulturní a sociální instituce, které nám
stát pﬁedal evidentnû podfinancované, si zachovaly svou funkãnost ve prospûch na‰ich obãanÛ.
Dal‰í v˘znamnou kompetencí a zároveÀ velkou starostí se stala pro Jihoãesk˘ kraj oblast silniãního hospodáﬁství. Pﬁevzali jsme
pût a pÛl tisíce kilometrÛ silnic druhé a tﬁetí tﬁídy s 1043 mostními objekty s odhadovan˘m investiãním dluhem ve v˘‰i 7 miliard
korun. Jihoãesk˘ kraj vynaloÏil na jejich obnovu jiÏ témûﬁ jednu miliardu korun.
Schválen˘ Program rozvoje kraje, rozpracovávan˘ kaÏd˘m rokem do Akãního plánu, se stal v˘znamn˘m nástrojem pro realizaci
konkrétních projektÛ a grantov˘ch programÛ. Pomocí nich kraj rozdûlil jiÏ celkem pﬁes 300 milionÛ korun. Nemalé finanãní prostﬁedky smûﬁovaly na obnovu venkova, podporu sportu a zájmové ãinnosti mládeÏe, záchranu movit˘ch i nemovit˘ch kulturních
památek, sociální sluÏby a na ãinnost nestátních neziskov˘ch organizací. Rozhodli jsme se rovnûÏ podporovat projekty, které
mohou v˘znamnû ovlivnit pﬁíliv turistÛ do na‰eho kraje. Znovuobjevená Vltava, Spoleãná ·umava, Cykloturistika, ZáÏitková turistika, Projekt Chlum – centrum zimních sportÛ, Rozvoj lázeÀství a dal‰í projekty jsou reáln˘m pﬁíslibem pro vyuÏití v˘znamného
potenciálu Jihoãeského kraje v oblasti cestovního ruchu ve prospûch jeho obyvatel.
S v˘ãtem realizovan˘ch krokÛ a rozhodnutí, kter˘ si v tomto pﬁípadû neãiní nárok na úplnost, jsme stanuli v závûru roku 2004
pﬁed jihoãeské voliãe. Jejich hlasy nám daly moÏnost utvoﬁit v krajském zastupitelstvu pro nadcházející ãtyﬁi roky silnou koalici
ODS, KDU-âSL a SNK sdruÏení nezávisl˘ch a pokraãovat tak v práci, jejíÏ hlavní smysl ukládá krajÛm zákon: Peãovat o v‰estrann˘
rozvoj svého území a o potﬁeby sv˘ch obãanÛ.
Dûkuji v‰em, kteﬁí nám v tom pomáhají i tûm, kteﬁí nám v roce 2004 projevili svou dÛvûru.

RNDr. Jan Zahradník
HEJTMAN

JIHOâESKÉHO

KRAJE

J i h o ã e s k ˘

k r a j
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-

-
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Základní
informace o kraji
Jihoãesk˘ kraj se nachází pﬁi hranicích s Rakouskem a Nûmeckem a vyznaãuje se kultivovan˘m Ïivotním prostﬁedím,
zachovalou pﬁírodou a potenciálem vhodn˘m pro v‰echny druhy odpoãinku a rekreace. K uchování jedineãné krajiny slouÏí
zvlá‰tû chránûná území rÛzn˘ch kategorií, od Národního parku ·umava pﬁes tﬁi chránûné krajinné oblasti aÏ po dal‰ích více
neÏ dvû stû pﬁírodních rezervací a památek.
Prioritou Jihoãeského kraje je rozvoj cestovního ruchu. Mimoﬁádnû bohaté kulturní dûdictví jiÏních âech, vypovídající
o historii regionu, je dnes turistick˘m lákadlem a cenn˘m zdrojem poznání. Tvoﬁí jej zejména historická jádra mûst a vesnic,
nesãetné hrady, zámky a tvrze, sakrální architektura i technické památky. V kraji je více neÏ pût tisíc nemovit˘ch kulturních
památek, mûstsk˘ch i vesnick˘ch památkov˘ch rezervací a zón. Na Listinû svûtového kulturního a pﬁírodního dûdictví
UNESCO jsou zapsány stﬁedovûké jádro mûsta âesk˘ Krumlov a architektonicky unikátní obec Hola‰ovice ve stylu tzv. jihoãeského baroka.
Turisticky atraktivní jsou v létû i v zimû ãetné jihoãeské rybníky, pﬁehradní jezera Lipno a Orlík i pﬁíroda pﬁíhraniãních
oblastí. V˘znamn˘ potenciál pro cestovní ruch má pohoﬁí ·umava s mnoha pû‰ími, cyklistick˘mi i lyÏaﬁsk˘mi stezkami, propojujícími Jihoãesk˘ kraj se sousedními Rakouskem a Nûmeckem. Kraj rovnûÏ disponuje stál˘mi lázeÀsk˘mi centry
v Tﬁeboni a Bechyni.
V˘hodná geografická poloha, zachovalé Ïivotní prostﬁedí, tradice kvalitní ﬁemeslné práce, vzdûlanost obyvatelstva i rozvoj
moderních technologií vytváﬁejí z Jihoãeského kraje nejen kvalitní místo pro Ïivot a rekreaci, ale i zajímavé teritorium pro
nové investice.

Jihoãesk˘ kraj:

rozloha – 10 057 km2
poãet obyvatel – 625 485 (k 31. 3. 2004)
hustota osídlení – 62 obyvatel na km2
nejv˘‰e poloÏené místo – vrchol Plech˘, ·umava 1378 m n. m.
nejníÏe poloÏené místo – hladina Orlické pﬁehrady 333 m n. m.
celková v˘mûra – 1 005 666 ha

Struktura veﬁejné správy
Jihoãeského kraje
Jihoãesk˘ kraj

VOLENÉ ORGÁNY

Zastupitelstvo
kraje

Krajsk˘ úﬁad

Finanãní v˘bor

s t r u k t u r a ú ﬁ a d u – s t r. 3 7

K o n t ro l n í v ˘ b o r

V˘ b o r p ro v ˘ c h o v u ,
vzdûlávání
a zamûstnanost

V˘ b o r p ro ro z v o j
Jihoãeského kraje

Rada kraje

K o m i s e p ro z d r a v o t n i c t v í
a sociální vûci

Hejtman
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Zastupitelstvo Jihoãeského kraje
d o 6 . l i s t o p a d u 2 0 0 4 (14.00 hodin)
Mgr. Vítûzslava Baborová (KSâM)

JUDr. Lubo‰ PrÛ‰a (ODS)

Ing. Jan Bauer (ODS)

Ing. Karel Rodina (KSâM)

Zdenûk âáp (4K)

MUDr. Marie Rybáﬁová (4K)

Ing. Franti‰ek Dûdiã (ODS)

Stanislav Sedláãek (KSâM)

JUDr. Lubo‰ Dvoﬁák (KSâM)

Ing. arch. Robin Schinko (ODS)

Ing. Vladimír Halama, CSc. (4K)

Jaroslav Schneider (SNK)

Josef Hospergr (SNK)

Mgr. Ivana Stráská (SNK)

Ing. Jiﬁí Houdek (4K)

Ing. Franti‰ek ·tangl (ODS)

Petr Hudler (SNK)

Mgr. Michael ·tojdl (4K)

Franti‰ek Chramosta (ODS)

Ing. Josef Tesaﬁ (KSâM)

Jaroslav Klein (ODS)

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

Radislav Kolibík (âSSD)

Mgr. Juraj Thoma (ODS)

Mgr. Jaroslav Kozlovsk˘ (âSSD)

PhDr. Zdenûk Troup (4K)

Ing. Bc. Miroslav Krejãa, CSc. (âSSD)

Ing. Eduard Vachta (âSSD)

RNDr. Jana Krejsová (âSSD)

Mgr. Karel Vachta (âSSD)

Mgr. Stanislav Kﬁída (KSâM)

Ing. Josef Válek (KSâM)

Václav Kuãera (KSâM)

PaedDr. Jan VáÀa (ODS)

Ing. Karel Matou‰ek (ODS)

PhDr. Jiﬁí Vlach (4K)

Jaroslav Michal (4K)

Mgr. Rudolf Vodiãka (4K)

MUDr. Lumír Mraãek (SNK)

Ing. Pavel Vondrys (ODS)

Mgr. Ivan NadbereÏn˘ (KSâM)

Anna Vymûtalová (âSSD)

MVDr. Josef Novák (4K)

JUDr. Tome‰ Vytiska (KSâM)

Václav Novák (âSSD)

RNDr. Jan Zahradník (ODS)

Franti‰ek Ondﬁich (ODS)

Tom Zajíãek (ODS)

Ing. Pavel Pavel (ODS)

Ing. Jaroslav Zámeãník (KSâM)

MUDr. Vladimír Pavelka (4K)

Ing. Robert Zeman (4K)

Oldﬁich Petrá‰ek (ODS)

Imrich Îec (KSâM)

Antonín Princ (SNK)

Rozdûlení mandátÛ
v Zastupitelstvu Jihoãeského kraje
v I. volebním období

6

ODS
4K

13

8

KSâM
âSSD

12

16

SNK

V˘sledky
krajsk˘ch voleb 2004
Ve dnech 5. a 6. listopadu se konaly druhé krajské volby, které na jihu âech s pﬁevahou vyhrála Obãanská demokratická
strana. V pûtapadesátiãlenném zastupitelstvu získala 27 míst. Svoji pozici z minulého volebního období si udrÏela Komunistická strana âech a Moravy, coÏ potvrdila ziskem 12 kﬁesel, stejnû jako pﬁed ãtyﬁmi lety. Na svém zÛstala KDU-âSL,
která dosáhla na ‰est mandátu. Oslabení zaznamenali sociální demokraté, kteﬁí mají v zastupitelstvu sedm ãlenÛ, zatímco
v minulém mûli o jednoho víc. Stejnû tak ztratilo i SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ, které má místo ‰esti zastupitelÛ z minulého volebního období nyní tﬁi zastupitele. Na prvním zasedání novû zvoleného krajského zastupitelstva 10. prosince se staronov˘m hejtmanem stal Jan Zahradník (ODS). V jedenáctiãlenné krajské radû získali obãan‰tí demokraté celkem sedm míst,
tﬁi kﬁesla radních obsadili lidovci a jedno zástupce SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ.

Rozdûlení mandátÛ
v Zastupitelstvu Jihoãeského kraje
v II. volebním období
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7
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KSâM
âSSD

12
KDU-âSL
SNK

27
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44,19

40
35
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20

12,65
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9,57
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5,04

5
Procentuální
zisky hlasÛ
jednotliv˘ch
stran

9,42

0

ODS

KSâM

âSSD KDU-âSL SNK

J i h o ã e s k ˘
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Zastupitelé
Jihoãeského kraje

vze‰lí z voleb

Ing. Jan Babor
(âSSD)

Mgr. Vítûzslava
Baborová
(KSâM)

Ing. Jindﬁich Bláha
(ODS)

Mgr. Vlasta
Bohdalová
(âSSD)

JUDr. Jana Borská
(SNK)

RSDr. Petr Bran˘
(KSâM)

Jindﬁich Bubeník
(KSâM)

Mgr. Jana Cipínová
(ODS)

Ing. Franti‰ek Dûdiã
(ODS)

JUDr. Lubo‰ Dvoﬁák
(KSâM)

Ing. Václav Fili‰tein
(ODS)

Ing. Tomá‰ FrancÛ
(ODS)

Pavel Habr
(ODS)

MUDr. Zdenûk
Hobzek
(ODS)

Ing. Marie Hrdinová Bc.
(KDU-âSL)

Franti‰ek Chramosta
(ODS)

Mgr. Milu‰e Joanidu
(KSâM)

Josef Kalo‰
(KSâM)

MUDr. Dá‰a
Karlovská
(ODS)

Vít Kavalír
(ODS)

Jaroslav Klein
(ODS)

Ing. Miroslav Krejãa
Bc., CSc. (âSSD)

RNDr. Jana Krejsová
(âSSD)

Václav Kuãera
(KSâM)

Ing. Martin Mal˘
(ODS)

Ing. Karel Matou‰ek
(ODS)

MUDr. Lumír Mraãek
(SNK)

Mgr. Ivan NadbereÏn˘
(KSâM)

5.–6. listopadu 2004

Alfred Nûmec
(ODS)

Jiﬁí Netík
(KDU-âSL)

Václav Novák
(âSSD)

Ing. Pavel Pavel
(ODS)

MUDr. Vladimír
Pavelka
(KDU-âSL)

Oldﬁich Petrá‰ek
(ODS)

Ing. Eva Piherová
(ODS)

PhDr. Jaromír
Procházka
(SNK)

JUDr. Lubo‰ PrÛ‰a
(ODS)

MUDr. Ladislav
Pﬁívozník
(ODS)

Ing. Karel Rodina
(KSâM)

Stanislav Sedláãek
(KSâM)

Ing. arch. Robin
Schinko
(ODS)

Mgr. Ivana Stráská
(bez politické pﬁíslu‰nosti,

Ing. Franti‰ek ·tangl
(ODS)

ThMgr. Michael ·tojdl
(KDU-âSL)

Doc. Miroslav Tetter
RNDr., CSc.
(KDU-âSL)

Ing. Josef Troup
(bez politické pﬁíslu‰nosti,

zvolena na kandidátce

âSSD)

zvolen na kandidátce

ODS)

PaedDr. Jan VáÀa
(ODS)

Jaroslav Vítovec
(ODS)

Ing. Karel Vlasák
(ODS)

Ing. Jaroslav
Zámeãník
(KSâM)

Mgr. Jiﬁí Zimola
(âSSD)

Franti‰ek Zrzaveck˘
(KDU-âSL)

Ing. Pavel Vondrys
(ODS)

JUDr. Tome‰ Vytiska
(KSâM)

J i h o ã e s k ˘

k r a j

RNDr. Jan Zahradník
(ODS)

-

-

-
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SloÏení Rady Jihoãeského
k r a j e (do 6. listopadu 2004, 14.00 hodin)
RNDr. Jan Zahradník (ODS)

Ing. arch. Robin Schinko (ODS),

hejtman –

uvolnûn˘ ãlen rady –

oblast financí, ekonomiky, majetku, vnûj‰ích

oblast dopravy, kultury, památek

a zahraniãních vztahÛ, krizového ﬁízení

a cestovního ruchu

PhDr. Jiﬁí Vlach (4K)

Ing. Franti‰ek Dûdiã (ODS)

1. námûstek hejtmana –

ãlen rady

oblast investic plánu rozvoje kraje, Evropské unie,
strukturálních fondÛ

JUDr. Lubo‰ PrÛ‰a (ODS)

a pﬁíslu‰n˘ch zahraniãních vztahÛ

ãlen rady

MUDr. Vladimír Pavelka (4K)

Mgr. Ivana Stráská (SNK)

námûstek hejtmana –

ãlen rady

oblast zdravotnictví, sociálních vûcí a zamûstnanosti
Anna Vymûtalová (âSSD)
Mgr. Karel Vachta (âSSD)

ãlen rady

námûstek hejtmana –
oblast ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy

Ing. Robert Zeman (4K)
ãlen rady

MVDr. Josef Novák (4K)
uvolnûn˘ ãlen rady –
oblast Ïivotního prostﬁedí, lesnictví, zemûdûlství
a rozvoje venkova

SloÏení Rady Jihoãeského
k r a j e (od 10. prosince 2004)

RNDr. Jan Zahradník

Ing. arch. Robin Schinko

MUDr. Vladimír Pavelka

Ing. Bc. Marie Hrdinová

(ODS)

(ODS)

(KDU-âSL)

(KDU-âSL)

hejtman –

1. námûstek hejtmana –

námûstek hejtmana –

uvolnûná ãlenka rady –

oblast ekonomiky, vnûj‰ích

oblast dopravy, dopravní

oblast zdravotnictví,

oblast ‰kolství, mládeÏe,

a zahraniãních vztahÛ,

obsluÏnosti, silniãního

sociálních vûcí a sociální

sportu a zamûstnanosti

krizové ﬁízení

hospodáﬁství a investic

podpory, národnostní

a obnova území

v dopravû

otázky

Jiﬁí Netík

Ing. Pavel Pavel

Ing. Franti‰ek ·tangl

Ing. Franti‰ek Dûdiã

(KDU-âSL)

(ODS)

(ODS)

(ODS)

uvolnûn˘ ãlen rady –

uvolnûn˘ ãlen rady –

uvolnûn˘ ãlen rady –

ãlen rady

oblast Ïivotního prostﬁedí,

oblast regionálního rozvoje,

oblast kultury, památkové

zemûdûlství, vodního

evropské integrace

péãe a cestovního ruchu

a lesního hospodáﬁství

a sekretariátu RRRS, územní

a rozvoj venkova

plánování, stavební a územní
ﬁízení, správa majetku

Ing. Karel Matou‰ek

MUDr. Lumír Mraãek

JUDr. Lubo‰ PrÛ‰a

(ODS)

(SNK)

(ODS)

ãlen rady

ãlen rady

ãlen rady
J i h o ã e s k ˘

k r a j

-

-

-

1 0 | 1 1

SloÏení v˘borÛ a komise
Jihoãeského kraje
v I. volebním období
V˘bor pro rozvoj Jihoãeského kraje

Kontrolní v˘bor

Ing. Bc.Miroslav Krejãa, CSc. – pﬁedseda

JUDr. Lubo‰ Dvoﬁák – pﬁedseda

JUDr. Jana Borská

Ing. Petr Ba‰ík

Ing. Karel Rodina

Josef Hospergr

Jaroslav Klein

Radislav Kolibík

MUDr. Lumír Mraãek

RNDr. Jana Krejsová (do 25. 3. 2004)

Ing. Karel Pa‰ek

Franti‰ek Ondﬁich

Ing. arch. Robin Schinko

Ing. Pavel Pavel

Mgr. Juraj Thoma

Ing. Pﬁemysl Pûknice

Mgr. Rudolf Vodiãka

Petr Podhola (od 4. 5. 2004)

Ing. Jan Vondrou‰

Ing. Franti‰ek ·tangl

Ing. Jaroslav Zámeãník

Jaroslav Schneider
Ing. Josef Válek

V˘bor pro vzdûlávání,
v˘chovu a zamûstnanost
doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc. –
pﬁedseda
Mgr. Vítûzslava Baborová
Ing. Marcel Gause
Jiﬁí Horák
Petr Hudler,
Franti‰ek Chramosta
Mgr. Jaroslav Kozlovsk˘
Václav Kuãera
Ing. Karel Matou‰ek
Ing. Josef Tesaﬁ
Mgr. Emil N˘vlt

Finanãní v˘bor

Komise rady kraje pro zdravotnictví

Ing. Jan Bauer – pﬁedseda

a sociální vûci

Ing. Ondﬁej Bernot

MUDr. Jiﬁí Bouzek – pﬁedseda

Zdenûk âáp

Mgr. Bc. Ivan Mánek – místopﬁedseda

Ing. Jiﬁí Houdek

MUDr. Lumír Mraãek

Ing. Miloslav Hroch

MUDr. Marie Rybáﬁová

Mgr. Stanislav Kﬁída

MUDr. Lucie Schmiedová

Václav Novák

Bc. Marcela Vítová

Antonín Princ

Anna Vymûtalová (do 13. 1. 2004)

Stanislav Sedláãek

RNDr. Jana Krejsová (od 27. 1. 2004)

Ing. Eduard Vachta
Ing. Pavel Vondrys

âinnost Rady Jihoãeského
kraje v roce 2004
Rada kraje se v roce 2004 se‰la k 23 schÛzím v I. volebním období a 2 schÛzím
ve II. volebním období a pﬁijala celkem 910 usnesení. Pﬁipravovala a projednávala návrhy
a podklady pro jednání zastupitelstva, zabezpeãovala plnûní jím pﬁijat˘ch usnesení
a kontrolovala plnûní vlastních usnesení.
Rada kraje:
❚ schválila
Program na podporu aktivit v oblasti prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ u dûtí a mládeÏe na rok 2004,
Grantov˘ program na podporu rozvoje sportu na území kraje,
Grantov˘ program na podporu cestovního ruchu,
Grantov˘ program na ochranu pﬁed povodnûmi,
Program zv˘hodnûn˘ch úvûrÛ pro podnikatele,
Grantov˘ program na podporu a rozvoj protidrogové politiky,
Grantov˘ program na podporu rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ a na podporu realizace komunitního plánování na území kraje,
Grantov˘ program na podporu tvorby územnû plánovací dokumentace obcí,
Grant movité kulturní dûdictví, Grantov˘ program na podporu pﬁílivu investic,
Grant nemovité kulturní památky,
Grant podpora zv˘‰en˘ch nákladÛ obnovy z dÛvodu památkové ochrany staveb,
Grantov˘ program - podpora programu zdravotnû postiÏen˘ch,
Program na podporu zpracování dokumentace pro Ïádosti do strukturálních fondÛ EU, pﬁíprava projektÛ
na území kraje,
Grantov˘ program na podporu a rozvoj mikroregionálních seskupení,
Grantov˘ program na podporu systému enviromentální v˘chovy, vzdûlání a osvûty v kraji,
Grantov˘ program na podporu v˘stavby a obnovy vodohospodáﬁské infrastruktury,
Grantov˘ program na podporu jednotek sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obcí,
Grantov˘ program na podporu v˘stavby a obnovy vodohospodáﬁské infrastruktury,
Grant na podporu programu dopravy dûtí na dûtská dopravní hﬁi‰tû,
❚ projednala pﬁidûlení dotací z grantÛ, programÛ a dotaãních ﬁízení v kompetenci rady: Jihoãeské krajské programy
podpory sportu – 3614 tis. Kã, Movité kulturní dûdictví – 1187 tis. Kã, pﬁíspûvky v oblasti kultury – 1465 tis. Kã;
granty na podporu programÛ zdravotnû postiÏen˘ch – 150 tis. Kã; dotace na podporu aktivit v oblasti prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ u dûtí a mládeÏe – 843 tis. Kã, v oblasti zájmová ãinnost mládeÏe a sport a tûlov˘chova – 5724
tis. Kã, pro subjekty poskytující sociální sluÏby na území kraje – 549 tis. Kã, z Programu regenerace mûstsk˘ch
památkov˘ch rezervací a zón – 3346 tis. Kã,
❚ schválila Prohlá‰ení o spolupráci mezi krajem
a vládou Dolního Bavorska,
❚ vydala Naﬁízení o pﬁírodních parcích Turoveck˘ les,
Polánka, âernická obora, Kukle, Plziny,
Jistebnická vrchovina, Javoﬁická vrchovina,
❚ schválila zprávu pﬁedstavenstva o hospodaﬁení,
stavu majetku, úãetní uzávûrce a návrh na vypoﬁádání
hospodáﬁského v˘sledku za rok 2003 Nemocnice
âeské Budûjovice a.s., finanãní plán na rok 2004
a odmûny ãlenÛ pﬁedstavenstva a dozorãí rady,
❚ vzala na vûdomí zprávu o realizaci ozdravn˘ch opatﬁení
nemocnic JK,
❚ projednala informaci o zﬁizování dal‰ích v˘jezdov˘ch
míst zdravotnické záchranné sluÏby,
❚ projednala informaci o ãinnosti krajem zﬁizovan˘ch pﬁíspûvkov˘ch organizací v sociální oblasti v roce 2003, zprávu
o ãinnosti pﬁíspûvkov˘ch organizací v oblasti kultury za rok 2003,
❚ projednala informaci o prÛbûhu administrace Ïádostí do SROP v rámci 1. v˘zvy a národního programu Phare 2003,
❚ projednala návrh rozpoãtu kraje na rok 2005.
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âinnost Zastupitelstva
Jihoãeského kraje v roce 2004
Zastupitelstvo se se‰lo v roce 2004 v I. volebním období k osmi zasedáním a pﬁijalo
355 usnesení a ve II. volebním období ke dvûma zasedáním a pﬁijalo 29 usnesení.
Zastupitelstvo
❚ schválilo Závûreãn˘ úãet Jihoãeského kraje za rok 2003 s vyjádﬁením souhlasu s celoroãním hospodaﬁením kraje bez
v˘hrad a vyuÏití pﬁebytku,
❚ stanovilo rozsah základní dopravní obsluÏnosti na území Jihoãeského kraje pro rok 2005, schválilo smlouvu o závazku
veﬁejné sluÏby ve veﬁejné linkové dopravû,
❚ schválilo zadání územního plánu velkého územního celku kraje a zmûny ã. 1 územního plánu velkého územního celku
Táborsko, zmûnu ã. 2 územního plánu velkého územního celku âeskobudûjovické sídelní regionální aglomerace,
❚ schválilo územní plán velkého územního celku Písecko - Strakonicko a vydalo obecnû závaznou vyhlá‰ku, kterou se
vymezuje,
❚ vyjádﬁilo nesouhlas se zámûrem dostavby 3. a 4. bloku JETE a vybudování hlubinného úloÏi‰tû radioaktivního odpadu
na území kraje,
❚ zﬁídilo Fond vodního hospodáﬁství jako fond podpory v˘stavby a obnovy vodohospodáﬁské infrastruktury a zabezpeãování nezbytn˘ch sanací,
❚ schválilo plán rozvoje vodovodÛ a kanalizací na území kraje na dobu 10 let,
❚ schválilo plán odpadového hospodáﬁství kraje a pﬁíslu‰nou obecnû závaznou vyhlá‰ku,
❚ schválilo Grantov˘ kalendáﬁ Jihoãeského kraje 2004,
❚ schválilo Program zv˘hodnûn˘ch úvûrÛ pro drobné podnikatele v Jihoãeském kraji,
❚ schválilo granty na podporu cestovního ruchu 2004, granty na ochranu pﬁed povodnûmi,
❚ schválilo pﬁidûlení finanãních prostﬁedkÛ v oblasti kultury v ãástce 615 tis. Kã,
❚ vyhlásilo granty Nemovité kulturní památky – pﬁidûleno 12 mil. Kã a Movité kulturní památky – pﬁidûleno 313 tis. Kã,
❚ schválilo vyhodnocení Jihoãesk˘ch krajsk˘ch programÛ podpory sportu pro rok 2004,
❚ vyhlásilo granty v rámci podpory zájmové ãinnosti dûtí a mládeÏe a podpory sportu 2004: 1. Podpora mimo‰kolních
zájmov˘ch aktivit dûtí a mládeÏe, 2. SoutûÏe, pﬁehlídky a setkání se zamûﬁením na neorganizované dûti a mládeÏ,
3. Vybavení sportovi‰È sportovním náﬁadím, náãiním a technick˘m zaﬁízením, 4. Podpora mezinárodní spolupráce
v oblasti tûlov˘chovy a sportu, 5. rekonstrukce a opravy tûlocviãen, sportovních hal a ostatních sportovi‰È,
❚ schválilo II. v˘zvu grantového programu na podporu rozvoje sportu a pﬁidûlilo 12 mil. Kã,
❚ schválilo grantov˘ program na podporu bydlení na venkovû formou pﬁíspûvku obcím na zpracování projektové dokumentace – vyuÏití nebytov˘ch prostor na byty a doprovodná infrastruktura – 3451 tis. Kã,
❚ schválilo pﬁidûlení finanãních prostﬁedkÛ nestátním neziskov˘m subjektÛm poskytujícím sociální sluÏby na území kraje
v ãástce 12 188 tis. Kã a subjektÛm poskytujícím sociální sluÏby
na území kraje v celkové ãástce 4082 tis. Kã,
❚ schválilo pﬁidûlení grantÛ v programu na podporu rozvoje lidsk˘ch
zdrojÛ a na podporu realizace komunitního plánování
2004 – 3426 tis. Kã a ve II. v˘zvû 212 tis. Kã,
❚ schválilo pﬁidûlení grantÛ v programu na podporu a rozvoj
protidrogové politiky - 3 mil. Kã a pﬁíspûvky na protidrogovou
politiku ve v˘‰i 1577 tis. Kã,
❚ schválilo granty na podporu programÛ zdravotnû postiÏen˘ch –
II. v˘zva – 190 tis. Kã,
❚ schválilo pﬁidûlení grantÛ v rámci grantového programu
Tvorba krajiny a podpora biodiverzity ve v˘‰i 724 tis. Kã,
❚ schválilo grant na podporu a rozvoj mikroregionálních
seskupení – pﬁidûleno 1999 tis. Kã,
❚ schválilo grant na podporu zpracování dokumentace pro Ïádosti do strukturálních fondÛ EU - pﬁidûleno 13 438 tis. Kã,
❚ schválilo granty na podporu systému enviromentální v˘chovy, vzdûlávání a osvûty ve v˘‰i 74 tis. Kã,
❚ schválilo grant na podporu v˘stavby a obnovy vodohospodáﬁské infrastruktury – pﬁidûleno 4165 tis. Kã, ve II. v˘zvû pﬁi
dûleno 21 047 tis. Kã,
❚ schválilo pﬁidûlení dotací v Programu obnovy venkova 2102 tis. Kã,
❚ v grantovém programu na podporu tvorby územnû plánovací dokumentace obcí pﬁidûlilo 607 tis. Kã,
❚ schválilo rozdûlení dotací na ãinnost sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ obcí JK v celkové v˘‰i 2730 tis. Kã. z prostﬁedkÛ
Ministerstva vnitra a 9894 tis. Kã z prostﬁedkÛ kraje,
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schválilo rozdûlení grantÛ na podporu jednotek sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obcí ve v˘‰i 5 mil. Kã,
schválilo pﬁidûlení grantÛ na podporu pﬁílivu investic ve v˘‰i 1425 tis. Kã,
schválilo finanãní pﬁíspûvky obcím – vyhodnocení krajského kola soutûÏe Vesnice roku 2004 ve v˘‰i 245 tis. Kã,
schválilo rozdûlení pﬁíspûvkÛ v rámci Podpory programu dopravy dûtí na dûtská dopravní hﬁi‰tû – 79 tis. Kã,
schválilo pﬁidûlení finanãních prostﬁedkÛ z Programu regenerace mûstsk˘ch rezervací a zón 11 824 tis. Kã,
schválilo bezúplatné pﬁevzetí 30% podílu akcií RERA, a.s., Jihoãesk˘m krajem,
schválilo vklad do nadaãního jmûní Nadace Jihoãeské cyklostezky ve v˘‰i 231 tis. Kã,
schválilo penûÏit˘ dar mûstu Litovel v Olomouckém kraji ve v˘‰i 200 tis. Kã jako finanãní pomoc pﬁi odstraÀování
následkÛ vichﬁice,
schválilo smlouvu o partnerské spolupráci mezi vedoucím partnerem projektu Provincie Macerata a krajem na projektu
Interreg IIIC – Mezinárodní odezva na pﬁírodní a ãlovûkem zpÛsobené katastrofy – civilní ochrana,
schválilo smlouvu o partnerství mezi Regionální vládou Horního Rakouska a projektov˘mi partnery na projektu Interreg
IIIC – spoleãná strategie pro pﬁeshraniãní a mezinárodní rozvoj v oblasti kultury ve stﬁední Evropû STRATCULT,
schválilo dohodu mezi Ministerstvem vnitra státu Sasko a projektov˘mi partnery projektu Interreg IIIB CADSES – ELLA,
schválilo Pravidla pro nakládání s majetkem kraje – prodej bytÛ a domÛ s byty a zveﬁejÀování zámûru,
projednalo zprávu o realizaci akãního plánu programu rozvoje kraje,
schválilo financování projektÛ EU, pﬁísliby kofinancování krajsk˘ch pilotních projektÛ a velk˘ch projektÛ pro fondy EU
a operaãní programy a projektÛ krajsk˘ch a zﬁizovan˘ch organizací,
schvalovalo rozpoãtové zmûny a informace o ãerpání rozpoãtu kraje,
schválilo rozpoãet kraje na rok 2005,
projednalo realizaci ozdravn˘ch opatﬁení nemocnic kraje,
zvolilo pﬁísedící krajského soudu,
vzalo na vûdomí zprávy o ãinnosti v˘boru finanãního, kontrolního a pro v˘chovu, vzdûlávání a zamûstnanost a v˘boru
pro rozvoj Jihoãeského kraje,
schvalovalo zá‰tity pﬁedstavitelÛ kraje s finanãním pﬁíspûvkem pro obce,
schválilo novelu jednacího ﬁádu zastupitelstva a v˘borÛ,
na ustavujícím zasedání zastupitelstva ve II. volebním období dne 10. 12. 2004 zastupitelstvo zvolilo hejtmana,
námûstky hejtmana, dal‰í uvolnûné a neuvolnûné ãleny rady,
odvolalo ãleny v˘borÛ zvolen˘ch v I. volebním období.
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Slovo ﬁeditele
krajského úﬁadu
V roce 2004 doznal Krajsk˘ úﬁad Jihoãeského kraje co do kompetencí a rozsahu jen mal˘ch
zmûn. T˘kaly se zejména posílení pracovi‰È, vztahujících se k evropsk˘m fondÛm a zaji‰tûní
nûkter˘ch nov˘ch kompetencí v oblasti Ïivotního prostﬁedí. Úﬁad ukonãil rok s poãtem 442
zamûstnancÛ (z toho 387 úﬁedníkÛ a 55 neúﬁedníkÛ). Byla dokonãena rekonstrukce druhé
budovy Jihoãeského kraje v areálu nemocnice v ulici BoÏeny Nûmcové. Krajsk˘ úﬁad ukonãil
v‰echny pronájmy kanceláﬁsk˘ch prostor a mÛÏe tak lépe svou dostupností slouÏit obãanÛm.
Rok 2004 byl ve znamení ukonãení prvního a zahájení druhého volebního období krajské samosprávy. Krajsk˘ úﬁad, zejména jeho ekonomick˘ odbor, a vedení kraje z prvního volebního
období dopracovalo do koneãné podoby rozpoãet Jihoãeského kraje na rok 2005, kter˘ nové
orgány kraje schválily je‰tû v prosinci 2004. V souvislosti se zhruba poloviãní obmûnou zastupitelského sboru i radních bylo tﬁeba vypoﬁádat finanãní nároky, zmûny kontaktÛ mezi zastupiteli
a úﬁadem a vybavení zastupitelÛ. Bylo tﬁeba organizaãnû zajistit v‰echny zmûny, které probûhly
po linii samosprávy, v‰echny v˘bory a komise, ale také potvrdit a doplnit v‰echny pracovní skupiny, které se zab˘vají samosprávn˘mi ãinnostmi a zároveÀ s tím, odpovídajícím zpÛsobem, zmûnit vnitﬁní pﬁedpisy úﬁadu. Kromû toho se pokraãovalo v dlouhodob˘ch úkolech, které se t˘kají téÏ více odborÛ a jsou zaji‰Èovány
v uÏ‰í spolupráci s ﬁeditelem KÚ a jeho tajemníkem, jako jsou projekty Spoleãné ·umavy (lyÏaﬁské stopy na ·umavû – Bílá stopa,
cyklobusy, ski-busy, dal‰í turistické a klasické hraniãní pﬁechody, pﬁeshraniãní a pﬁíhraniãní komunikace, dal‰í napojení na evropské
turistické trasy – Svatojakubská cesta, podpora stavby a uvedení do provozu Boubínské rozhledny atd.). Na základû iniciativy hejtmanÛ Jihoãeského a PlzeÀského kraje v rámci NUTS II byla zaloÏena a zaji‰Èována ãinnost Expertní skupiny pro ·umavu sloÏená
z odborníkÛ na ochranu Ïivotního prostﬁedí. Pokraãovaly porady se starosty v‰ech obcí Jihoãeského kraje a vysílání starosty vyÏádan˘ch pﬁedná‰ejících (zamûstnancÛ KÚ) na snûmy a setkání starostÛ nûkter˘ch okresÛ a mikroregionÛ.
V rámci projektu Eurokoridor Sever-Jih se Jihoãesk˘ kraj stal iniciátorem spoleãného poÏadavku regionÛ na zaﬁazení dálnice
DráÏìany–Praha–Linec a Ïeleznice Praha–Linec–·t˘rsk˘ Hradec–Ljubljana mezi projekty evropského zájmu.
Aktivity samostatného oddûlení interního auditu se v roce 2004 znaãnû roz‰íﬁily, a to zapojením se do realizace projektu
Phare 2003 – Posílení vnitﬁních finanãních kontrolních mechanismÛ na regionální úrovni, provedením auditÛ, které byly tematicky
zamûﬁené pﬁedev‰ím na oblast zﬁizovatelsk˘ch funkcí a ekonomick˘ch vazeb kraje ke sv˘m pﬁíspûvkov˘m organizacím z pohledu
jejich ﬁízení a mimoﬁádnou kontrolou ãerpání prostﬁedkÛ z Fondu solidarity Evropské unie, které byly pouÏity na v˘daje Krajského
úﬁadu Jihoãeského kraje spojené s odstraÀováním následkÛ povodnû z roku 2002.
Odbor kanceláﬁ hejtmana, kromû toho, Ïe se nejvíce podílel na organizaãních zmûnách v souvislosti s volbami, zpracoval krizov˘ plán JK jako ucelen˘ základní dokument kraje pro ﬁe‰ení krizov˘ch situací. Cviãením PODZIM 2004 k ﬁe‰ení mimoﬁádné události 3. stupnû na JE Temelín se úspû‰nû provûﬁila pﬁipravenost orgánÛ JK a sloÏek integrovaného záchranného systému pﬁi provádûní záchrann˘ch a likvidaãních prací. V˘znamnou událostí bylo otevﬁení stálé kanceláﬁe Jihoãeského kraje v sídle institucí EU
v Bruselu.Odbor zorganizoval 40 tiskov˘ch konferencí, vydal 280 tiskov˘ch zpráv a 10 samostatn˘ch ãísel Jihoãesk˘ch novin, prÛbûÏnû vyﬁizoval Ïádosti obãanÛ o informace, spolu s odborem informatiky pﬁipravil novou koncepci webov˘ch stránek, které byly
zpﬁístupnûny na internetu v závûru roku. Ve spolupráci s tajemníkem ﬁeditele zabezpeãil dvû v˘roãní konference hejtmanÛ
Jihoãeského kraje, Horního Rakouska a Dolního Bavorska. Organizaãnû zajistil pﬁijetí 15 v˘znamn˘ch náv‰tûv, pﬁedev‰ím velvyslancÛ Litvy, Loty‰ska, Estonska, Mexika, Malajsie a USA.
Odbor kanceláﬁ ﬁeditele zaji‰Èoval kontakt a vzájemnou informovanost ve vztahu úﬁad – obce Jihoãeského kraje a vnitﬁní koordinaci ãinnosti KÚ (vãetnû zabezpeãení práce recepce), kompletní personální servis pro KÚ, vzdûlávací programy a metodickou
ãinnost pro obce Jihoãeského kraje, organizoval stáÏe absolventÛ na KÚ, podílel se na kontrolách zﬁizovan˘ch organizací, pﬁíspûvkÛ a zá‰tit. Mimoto vyﬁídil 401 stíÏností a 4 petice.
Odbor legislativy a vnitﬁních vûcí vûnoval znaãnou pozornost poskytování metodické pomoci obcím a neformální spolupráci
s nimi. Cílem této ãinnosti bylo pﬁedcházení moÏn˘m chybám pﬁi plnûní úkolÛ obcí v samostatné a pﬁenesené pÛsobnosti.
Správnost tohoto zamûﬁení ãinnosti potvrdily v˘sledky kontrol nadﬁízen˘ch orgánÛ, napﬁ. v oblasti matrik a státního obãanství, ale
také bezproblémov˘m prÛbûhem voleb.
Odbor hospodáﬁské správy zprovoznil druh˘ areál krajského úﬁadu v ulici B. Nûmcové a zahájil zde téÏ v˘stavbu hlavní spisovny. Na úseku autoprovozu se podaﬁilo pokr˘t vût‰inu (98%) pﬁepravních potﬁeb krajského úﬁadu a samosprávy, coÏ pﬁedstavovalo najetí zhruba 560 tisíc km. Úspû‰nû se podaﬁilo v roce 2004 sníÏit spotﬁebu pohonn˘ch hmot a minimalizovat zavinûné
dopravní nehody. Od 1. 1. 2004 zavedl za plného provozu krajského úﬁadu elektronick˘ systém spisové sluÏby, ãímÏ mohlo b˘t
zpracováno asi 240 tisíc evidovan˘ch písemností.
Odbor územního plánování, stavebního ﬁádu a investic pﬁipravil k projednání a schválení zastupitelstvu kraje návrh územního
plánu Jihoãeského kraje a znaãnû postoupil i v projednávání jednotliv˘ch ÚP VÚC, které mají zásadní v˘znam pro rozvoj velk˘ch
investiãních akcí, napﬁ. dálnice D3, rychlostní komunikace R3 atd.
Na úseku stavebního ﬁádu vyﬁídil 750 podání, z toho 362 správních rozhodnutí. Spolupracoval pﬁi dokonãení oprav dal‰ích ‰esti
mostÛ zniãen˘ch povodní, rekonstrukce mostu v Bechyni s v˘stavbou nového pﬁemostûní v Záﬁeãí. Dále se provedly rekonstrukce
vozovek, opravy ‰kol, nemocnic, sociálních a kulturních zaﬁízení v celkové v˘‰i 835 mil. Kã. Novû bylo zadáno 105 veﬁejn˘ch zakázek v hodnotû 649,7 mil.Kã, které se budou z vût‰í ãásti realizovat v roce 2005.
Odboru ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy se daﬁilo trvale vytváﬁet podmínky pro vzdûlávání a v˘chovu ve ‰kolách a ‰kolsk˘ch
zaﬁízeních zﬁízen˘ch Jihoãesk˘m krajem.

Pravidla pro finanãní zaji‰tûní ‰kol zﬁizovan˘ch obcemi i krajem byla dostateãnû vãas projednávána tak, aby podle nich
mohli ﬁeditelé v pﬁedstihu pﬁipravovat organizaci ‰kolního roku. Odbor pﬁipravoval podklady a návrhy zmûn v síti ‰kol a ‰kolsk˘ch
zaﬁízení pro pﬁíslu‰né orgány, které smûﬁují k optimalizaci poãtu ‰kol, pﬁedev‰ím s ohledem na souãasn˘ demografick˘ v˘voj v JK.
V oblasti mimo‰kolní práce s dûtmi a mládeÏí, tûlov˘chovn˘ch a sportovních aktivit Jihoãesk˘ kraj podpoﬁil mnoÏství akcí vyhlá‰ením pﬁíslu‰n˘ch dotaãních titulÛ a jejich komplexní realizací.
Odbor Ïivotního prostﬁedí, zemûdûlství a lesnictví dokonãil zpracování Plánu odpadového hospodáﬁství Jihoãeského kraje
na dobu 10 let. Plán je podkladem pro zpracování plánÛ odpadového hospodáﬁství obcí a pÛvodcÛ odpadÛ. Dal‰ím v˘znamn˘m
koncepãním dokumentem je Plán rozvoje vodovodÛ a kanalizací na území Jihoãeského kraje, kter˘ je podkladem pro zpracování
územnû plánovací dokumentace, pro ãinnost vodoprávních úﬁadÛ, stavebních úﬁadÛ a obcí.
Odbor informatiky roz‰íﬁil informaãní systém KÚ o moduly SML (evidence smluv), KDF (kniha dodavatelsk˘ch faktur), POU
(poukazy), VFP (veﬁejná finanãní podpora), vytvoﬁil vlastními silami operativní evidenci majetku a zajistil její propojení s informaãním
systémem GINIS. UmoÏnil obcím pﬁístup k informacím z geografického informaãního systému pomocí vzdáleného pﬁístupu.
âinnost Odboru regionálního rozvoje a evropské integrace byla zamûﬁena v roce 2004 zejména na aktivity související se
vstupem âeské republiky do EU. S ohledem na tento v˘znamn˘ mezník byl koncipován AP PRK pro rok 2004, v jehoÏ rámci byly
vyãlenûny na rozvoj kraje prostﬁedky v celkové v˘‰i 77,8 mil. Kã. Z této ãástky bylo urãeno pro nadstavbov˘ grant zamûﬁen˘ na
podporu zpracování dokumentace pro Ïádosti do Strukturálních fondÛ EU 25 mil. Kã. Znaãná ãást práce byla vûnována spolupráci
na pﬁípravû dokumentÛ v rámci jednotliv˘ch operaãních programÛ, zejména Spoleãného regionálního operaãního programu.
V dubnu 2004 byla zahájena pﬁíprava AP PRK pro rok 2005, zamûﬁeného téÏ na vyuÏívání strukturálních fondÛ a iniciativ EU pro
rozvoj Jihoãeského kraje. V˘znamnou souãástí uplatÀování regionální politiky byl Program obnovy venkova, jehoÏ prostﬁednictvím
bylo na rozvoj venkova vûnováno témûﬁ 55 mil. Kã.
Samostatné oddûlení Sekretariát Regionální rady regionu soudrÏnosti NUTS II Jihozápad zaãalo v loÀském roce realizovat jeden z pûti programÛ financovan˘ch Evropskou unií – Spoleãn˘ regionální operaãní program /SROP/. Tento program je zamûﬁen do oblastí rozvoje podnikání, dopravy, informaãních a komunikaãních technologií, lidsk˘ch zdrojÛ a cestovního ruchu.
Jihoãesk˘ Sekretariát Regionální rady pﬁijal 44 projektÛ, coÏ byl nejvy‰‰í poãet ze v‰ech krajÛ. Vybráno bylo 12 projektÛ. Celkov˘
objem rozdûlen˘ch evropsk˘ch prostﬁedkÛ dosáhl v první v˘zvû 161 milionÛ Kã. V rámci druhé podzimní v˘zvy bylo Regionální
radou regionu soudrÏnosti doporuãeno 6 projektÛ za JK v celkovém objemu 10 mil. Kã z evropsk˘ch zdrojÛ.
Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví zejména zajistil první rok provozu Nemocnice âeské Budûjovice jako akciové spoleãnosti. Dobré zku‰enosti a bezproblémové fungování této zﬁizované organizace jako obchodní spoleãnosti se odrazily v úvahách
o zmûnû právní formy dal‰ích nemocnic zﬁizovan˘ch Jihoãesk˘m krajem. Byla téÏ zprovoznûna tﬁi nová v˘jezdová stﬁediska zdravotnické záchranné sluÏby.
Majetkov˘ odbor zpracoval pro radu a zastupitelstvo kraje celkem 117 majetkov˘ch dispozic, kter˘mi Jihoãesk˘ kraj poﬁídil
nov˘ majetek v cenû 16 885 593 Kã a prodal zbytn˘ majetek v hodnotû 17 650 900 Kã. Na úseku majetkové evidence byly zpracovány pasporty budov a pasporty rybníkÛ, které jsou v majetku Jihoãeského kraje.
Odbor krajsk˘ Ïivnostensk˘ úﬁad se v minulém roce musel vypoﬁádat s povinností evidovat na obecních úﬁadech obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností také zemûdûlské podnikatele (kontrolní a metodická ãinnost). Vstupem âeské republiky do Evropské unie nabyla
úãinnosti novela Ïivnostenského zákona (tzv. „euronovela“), která kromû jiného novû upravuje postavení obãanÛ z ãlensk˘ch státÛ
Evropské unie, dal‰ích smluvních státÛ Dohody o Evropském hospodáﬁském prostoru a ·v˘carské konfederace jako subjektÛ
podnikání. Úãinnosti nabyl téÏ zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpÛsobilosti státních pﬁíslu‰níkÛ ãlensk˘ch státÛ EU. Na
základû Usnesení vlády ã. 1006 ze dne 20. 10. 2004 (zjednodu‰ení administrativních postupÛ pﬁi zahájení a v prÛbûhu podnikání)
odbor vytvoﬁil podmínky pro vznik centrálních registraãních míst (CRM) na obecních Ïivnostensk˘ch úﬁadech.
V oblasti v˘konu státní správy obdrÏel odbor dopravy a silniãního hospodáﬁství celkem 8396 podání. Z tohoto poãtu bylo
1332 podnûtÛ k zahájení správního ﬁízení ukonãen˘ch rozhodnutím. Z tûchto podnûtÛ bylo 269 odvolání a 484 rozhodnutí o uloÏení pokuty s celkovou sankcí 3 832 500 Kã. Dále byly vymûﬁeny a uhrazeny správní poplatky ve v˘‰i 746 700 Kã. Investiãní ãinnost odboru byla zamûﬁena, stejnû jako v pﬁedchozím roce, na odstraÀování povodÀov˘ch ‰kod ze srpna 2002. V roce 2004 bylo
opraveno celkem 14 mostÛ, realizace opravy 2 mostních objektÛ byla zahájena na podzim 2004. Celková profinancovaná ãástka
na obnovu po‰kozen˘ch mostÛ od Státního fondu dopravní infrastruktury ãinila 138 505 000 Kã. Ostatní investiãní akce, realizované na silnicích II. a III. tﬁíd, financované z rozpoãtu JãK a SFDI, dosáhly finanãních nákladÛ v celkové v˘‰i 247 032 197 Kã.
Odbor kultury, památkové péãe a cestovního ruchu zajistil prezentaci Jihoãeského kraje na mnoha dÛleÏit˘ch akcích s tématikou cestovního ruchu. V rámci pﬁíspûvkÛ vypsan˘ch Jihoãesk˘m krajem na podporu projektÛ s tématikou kultury a cestovního
ruchu byly uvolnûny finanãní prostﬁedky v celkové v˘‰i 2 080 000 Kã. ¤ídil 12 pﬁíspûvkov˘ch organizací v oblasti kultury, které
skonãily s kladn˘m hospodáﬁsk˘m v˘sledkem.
Zajistil rozdûlení a kontrolu vyúãtování grantÛ schválen˘ch Jihoãesk˘m krajem (obnova hmotného kulturního dûdictví) v celkové
v˘‰i témûﬁ 24 mil Kã.

PhDr. Jan Strásk˘
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Bilance plnûní rozpoãtu
Jihoãeského kraje v roce 2004
v Kã
P¤ÍJMY

Skuteãnost

Upraven˘ rozpoãet

% plnûní

Danû z pﬁíjmÛ, zisku a kapitálov˘ch v˘nosÛ

643 734 198,00

618 823 427,00

104,03

Danû ze zboÏí a sluÏeb v tuzemsku

454 617 666,00

420 500 000,00

108,11

Danû a poplatky z vybran˘ch ãinností a sluÏeb

1 390 720,00

1 374 500,00

101,18

Pﬁíjmy z vlastní ãinnosti a odvody pﬁebytkÛ organizací

85 177 264,83

82 582 679,42

103,14

Pﬁijaté sankãní platby a vratky transferÛ

72 554 648,86

71 688 397,25

101,21

Pﬁíjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostat. nedaÀ. pﬁíjmy

59 106 097,63

45 745 463,50

129,21

13 352 593,00

13 306 593,00

100,35

5 802 794 596,36

5 806 539 266,35

99,94

Pﬁíjmy z prodeje dlouhodob. majetku a ost. kapitál. pﬁíjmy
Neinvestiãní pﬁijaté dotace
Investiãní pﬁijaté dotace

813 012 005,87

751 388 380,17

153,60

CELKEM

7 945 739 790,55

7 811 948 706,69

101,71

V¯DAJE

Skuteãnost

Upraven˘ rozpoãet

% plnûní

Neinvestiãní nákupy a související v˘daje

790 576 950,72

863 066 455,54

91,60

Neinvest. transfery podnikatel. subj. a nezisk. organizacím

230 788 099,04

234 408 494,99

98,46

5 775 240 038,43

5 786 060 957,25

99,81

21 761 940,38

22 612 014,46

96,24

Neivestiãní transfery a dal‰í platby rozpoãtÛm
Neivestiãní transfery obyvatelstvu
Ostatní neinvest.v˘daje

1 246 966,10

76 205 916,41

1,64

Investiãní nákupy a související v˘daje

571 681 664,96

685 809 981,47

83,36

Investiãní transfery

384 981 542,66

382 185 335,70

100,73

5 000 000,00

5 000 000,00

100,00

7 781 277 202,29

8 055 349 155,82

96,60

Ostatní kapitálové v˘daje
CELKEM

Dal‰í finanãní
ukazatele
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek Jihoãeského kraje 2004

(v Kã)

Kumulativní hospodáﬁsk˘ v˘sledek kraje k 31. 12. 2004

389 964 857,47

Nedotknutelná rezerva ponechaná z pﬁebytku roku 2002

20 000 000,00

JiÏ realizovan˘ pﬁevod vratek z FV 2004 ministerstvÛm

380 560,00

JiÏ realizovan˘ pﬁevod vratek z FV 2004 na MF

1 370 902,94

Prostﬁedky pﬁevádûné v rámci FV 2004 do roku 2005 (povodnû, POV, volby…)

232 160,70

JiÏ real. pﬁevod na akce se schvál. v˘bûr. ﬁíz. ( most N. Hrady, komun. Bech. …)

8 678 243,00

Dopravní obsluÏnost (úhrada od obcí) k pouÏití v roce 2005

39 702 832,50

Dokrytí FR· a FVH (nepﬁeveden˘ pﬁídûl z r. 2004)

1 661 648,00

Vûcnû schválené prostﬁedky na posílení grantÛ obnovy kulturních památek

7 787 296,00

Vûcnû schválené prostﬁedky na financov. projektÛ EU (pﬁevod úspory do 2005)

81 815 300,00

Nasmlouvané akce PRK k pouÏití v roce 2005 (nevyãerp. projekty a gr. schém.)

39 114 466,00

JiÏ real. pﬁevod zÛstatku povodÀového konta na ozvuãení obcí v povodí Mal‰e

3 742 750,00

JiÏ realizovan˘ pﬁevod na zpracování koncepce bezpeãnostní politiky

500 000,00

JiÏ realizovan˘ pﬁevod na ochranné pomÛcky pro krizov˘ ‰táb

23 180,50

JiÏ realizovan˘ pﬁevod na rozhodnuté zá‰tity a granty z roku 2004

323 500,00

Na pﬁedfinacování akcí v dopravû (hrazen˘ch z PHARE)

2 932 210,34

Pﬁevody na uzavﬁené smlouvy a v˘bûrová ﬁízení (dosud neschvál. rozp. opatﬁ.)

2 804 150,33

Granty na dobrovolné hasiãské sbory obcí (z vratek od obcí k pﬁerozdûlení)

81 884,00

Roz‰íﬁení strukturované kabeláÏe

32 300,00

Spoluúãast k dotaci ze SFÎP pro ZOO Ohrada (rozhod. vedením kraje 18. 4.)

4 600 000,00

Spoluúãast na projektu Ïelezniãní zastávky Hradce (rozhod. vedením kraje 18. 4.)

85 000,00

Obnova drobn˘ch sakrálních staveb (rozhod. vedení kraje 18. 4.)

500 000,00

Návrh na nezapojení pﬁebytku do rozpoãtu r. 2005 (na posílení. rezervy)

20 000 000,00

Upraven˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek kraje k samosprávnému rozhodnutí

J i h o ã e s k ˘
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Ministerstvo financí
Centrální harmonizaãní jednotka pro finanãní kontrolu
oddûlení Pﬁezkoumávání hospodaﬁení územních samosprávn˘ch celkÛ
â.j.: 17/117083/2004–175

Zpráva o v˘sledku pﬁezkoumání
hospodaﬁení Jihoãeského kraje
za rok 2004
Pﬁezkoumání se uskuteãnilo v období od 10. do 25. listopadu 2004, od 26. ledna do 10. února 2005
a od 22. do 25. bﬁezna 2005 na základû § 20 zákona ã. 129/2000 Sb., o krajích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a v souladu
se zákonem ã. 420/2004 Sb., o pﬁezkoumávání hospodaﬁení územních samosprávn˘ch celkÛ a dobrovoln˘ch svazkÛ obcí
na Krajském úﬁadu Jihoãeského kraje.

Pﬁezkoumání vykonali:
– kontrolor povûﬁen˘ ﬁízením pﬁezkoumání

Ing. Alexander Vi‰Àák

– kontroloﬁi

Ing. Rudolf Prokop
Ing. Dagmar Bukovská
Mgr. Josef Paleãek
Ing. Jaroslav ·afránek
ZdeÀka Tomanová

– pﬁibrané osoby

Marcela Krupková
Jiﬁí Parkos

V rámci tﬁech dílãích pﬁezkoumání hospodaﬁení Jihoãeského kraje byly zji‰tûny nedostatky, které jsou dále uvedeny
v ãlenûní na
– chyby a nedostatky napravené v prÛbûhu dílãích pﬁezkoumání,
– ostatní chyby a nedostatky

A.

V˘sledek dílãích pﬁezkoumání

I.

Chyby a nedostatky napravené v prÛbûhu dílãích pﬁezkoumání

1.
U akce ev. ã. 333116-0043 – „DD Zvíkovské Podhradí, odkoupení budovy ãp. 42, Záhoﬁí“ a u akce ev. ã. 3332160006 – „IS· OS a podnikání, âeské Budûjovice, nákup ideální 1 domu ãp. 942, Tﬁebízského“ nebylo provedeno závûreãné
vyhodnocení akce v termínu stanoveném Rozhodnutím o úãasti státního rozpoãtu na financování akce.
V rámci nápravy nedostatkÛ bylo závûreãné vyhodnocení akcí zpracováno a odesláno dne 2. prosince 2004
správci programu, tj. M·MT.
2.
V Kolektivní smlouvû na rok 2004–2005, jejíÏ souãást tvoﬁí pﬁíloha ã. 1 „Pravidla pro tvorbu a ãerpání Fondu sociálních potﬁeb“ a pﬁíloha ã. 2 „Statut komise fondu sociálních potﬁeb“, v ãásti VI. - sociální oblast, Fond sociálních potﬁeb, je
uvedeno, Ïe v roce 2004 mûl b˘t fond tvoﬁen pﬁídûlem z rozpoãtu kraje ve v˘‰i 3% ze skuteãnû ãerpan˘ch mzdov˘ch prostﬁedkÛ krajského úﬁadu za rok 2003. Krajsk˘ úﬁad pﬁi tvorbû fondu sociálních potﬁeb nesprávnû vycházel z návrhu rozpoãtu na rok 2004, nikoliv z objemu skuteãnû vyplacen˘ch mezd.

Komise Fondu sociálních potﬁeb poÏádala ekonomick˘ útvar o vydání dodatku ke kolektivní smlouvû, a to tak, aby
v pﬁíslu‰ném ustanovení bylo uvedeno, Ïe fond je tvoﬁen mûsíãnû ve v˘‰i 3% ze skuteãnû vyplacen˘ch mzdov˘ch
prostﬁedkÛ. Vydáním dodatku ke kolektivní smlouvû je zaji‰tûna náprava nedostatku.
3.
Evidence majetku pﬁíspûvkov˘ch organizací v pÛsobnosti Odboru ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy krajského úﬁadu
vycházela pouze z podkladÛ pﬁedloÏen˘ch pﬁíspûvkov˘mi organizacemi, které nebyly ani namátkovû ovûﬁovány kontrolou
provádûnou zamûstnanci Majetkového odboru krajského úﬁadu na místû v rámci veﬁejnosprávních kontrol. RovnûÏ pololetní
informace o majetku kraje zpracovávané tímto odborem nebyly jím ovûﬁovány kontrolou na místû u organizací v pÛsobnosti
Odboru ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy.
Krajsk˘ úﬁad zajistil nápravu nedostatku úpravou systému kontroly majetku kraje u pﬁíspûvkov˘ch organizací zﬁízen˘ch krajem v oblasti ‰kolství tím, Ïe doplnil do ãlánku 5 písm. f) smûrnice ã. SM/55RK – Kontrolní ãinnost
Krajského úﬁadu Jihoãeského kraje, ustanovení o odpovûdnosti Odboru ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy za provádûní kontroly majetku pﬁíspûvkov˘ch organizací v jeho pÛsobnosti. Odbor ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy krajského úﬁadu má povinnost pololetnû zasílat majetkovému odboru na vûdomí v˘sledky jednotliv˘ch veﬁejnosprávních kontrol, provedené kontrolními skupinami.
4.
Na základû kupní smlouvy ze dne 2. 4. 2004 kupující Jihoãesk˘ kraj pﬁevzal do svého v˘luãného vlastnictví, s právem správy pro SP· a VO· Písek, objekt ãp. 402 Budûjovické pﬁedmûstí na stavební parcele ã. 2341, stavební parcelu
ã. 2341, pozemkovou parcelu ã. 1549/10 a pozemkovou parcelu ã. 1549/14, v‰e v k. ú. Písek, za celkovou kupní cenu
12 265 000 Kã. Tato hospodáﬁská operace vypl˘vá z úãetních dokladÛ agendové ãíslo 2001874 ze dne 15. 4. 2004 –
koupû objektu a agendové ãíslo 2002811 ze dne 30. 6. 2004, vyﬁazení majetku z krajského úﬁadu.
Kontrolou bylo zji‰tûno, Ïe o celé ãástce dle kupní smlouvy bylo úãtováno pouze na úãtu 021 – Stavby, pﬁestoÏe z textu
smlouvy vypl˘vá, Ïe pﬁedmûtem koupû byla nejen stavba, ale i pozemky. Pﬁi zaﬁazení a následném vyﬁazení majetku v celkové hodnotû 12 265 000 Kã, mûla b˘t alikvotní ãást správnû zaúãtována na úãet 021 – Stavby a na úãet 031 – Pozemky.
Pﬁi koupi majetku a následném vyﬁazení majetku Jihoãesk˘ kraj nepostupoval podle âÚS 512. Tím byl poru‰en § 33 a)
zákona ã. 563/1991 Sb., o prÛkaznosti úãetního záznamu, a souãasnû nebylo dodrÏeno ustanovení § 8 odst. 1) a odst. 2)
písm. a) vyhlá‰ky ã. 505/2002 Sb., kterou se provádûjí nûkterá ustanovení zákona ã. 563/1991 Sb., pro úãetní jednotky,
které jsou územními samosprávn˘mi celky, pﬁíspûvkov˘mi organizacemi, státními fondy a organizaãními sloÏkami státu.
Majetkov˘ odbor zajistil zaslání podkladu pro dodatek zakládací listiny SP· a VO· Písek v ãlenûní na pozemky
a budovu odboru ‰kolství.
5.
Pﬁi kontrole dokladÛ zobrazujících úãtování o nájemních smlouvách s âeskou po‰tou, Gastro Záruba a MMR a úãetních zápisÛ souvisejících s hospodáﬁskou ãinností Jihoãeského kraje, z mûsíce února 2004 a prosince 2004, byly zji‰tûny
pﬁípady nedodrÏení ãasové souvislosti úãtování.
Tím do‰lo k poru‰ení ustanovení § 12 zákona ã. 563/1991 Sb. ZároveÀ Jihoãesk˘ kraj nedodrÏel âesk˘ úãetní standard
ã. 501 v bodech 5.2, 5.3 a 5.4.
Krajsk˘ úﬁad zajistil nápravu nedostatku tím, Ïe od 1. 1. 2005 jsou ve‰keré pﬁíjmy z nájemních smluv úãtovány na
zvlá‰tní úãet hospodáﬁské ãinnosti – úãetní agenda hospodáﬁské ãinnosti. Nájemní smlouvy jsou vedeny v oddûlení úãetní evidence ekonomického odboru.

II.

Ostatní chyby a nedostatky

I.
Nemocnice âeské Budûjovice, a. s., byla zapsána do obchodního rejstﬁíku dne 26. 11. 2003. V souladu s notáﬁsk˘m zápisem ze dne 18. 11. 2003 pod ev.ã. NZ 561/2003, N 582/2003, byl proveden vklad vlastnického práva k budovû
a pozemku v celkové úãetní hodnotû 26 351 789 Kã, pro Nemocnici âeské Budûjovice, a.s. na pﬁíslu‰ném listu vlastnictví u
Katastrálního úﬁadu âeské Budûjovice. K datu 1. 1. 2004 zanikla pﬁíspûvková organizace Nemocnice âeské Budûjovice
usnesením Zastupitelstva Jihoãeského kraje ã. 252/2003ZK ze dne 14. 10. 2003 a majetek byl ve smyslu ustanovení § 27
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zákona ã. 250/2000 Sb., pﬁeveden do majetku zﬁizovatele. K 1. 1. 2004 byl majetek zru‰ené pﬁíspûvkové organizace
v úãetní hodnotû 3 335 103 206,67 Kã vloÏen do Nemocnice âeské Budûjovice, a. s., formou nepenûÏního vkladu – vklad
podniku. O v‰ech tûchto skuteãnostech v‰ak bylo úãtováno v úãetnictví Jihoãeského kraje aÏ dne 3. 5. 2004. Na cel˘ proces zmûny z pﬁíspûvkové organizace na akciovou spoleãnost byla najata firma HZS Praha, která nedodala vãas krajskému
úﬁadu podklady k zaúãtování.
Uveden˘ postup je v rozporu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.

B.

Závûr

I.
Pﬁi pﬁezkoumání hospodaﬁení Jihoãeského kraje nebyly zji‰tûny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10
odst. 3 písm. c) zákona ã. 420/2004 Sb., spoãívající v poru‰ení rozpoãtové káznû, v neúplnosti, nesprávnosti nebo
neprÛkaznosti vedení úãetnictví, v pozmûÀování záznamÛ nebo dokladÛ v rozporu se zvlá‰tními pﬁedpisy, v poru‰ení povinností nebo pﬁekroãení pÛsobnosti územního celku stanoven˘ch zvlá‰tními právními pﬁedpisy, v neodstranûní nedostatkÛ
zji‰tûn˘ch pﬁi pﬁezkoumání hospodaﬁení za pﬁedchozí roky, v nevytvoﬁení podmínek pro pﬁezkoumání hospodaﬁení podle
ustanovení § 7 odst. 2, znemoÏÀující splnit poÏadavky stanovené v § 2 a § 3 uvedeného zákona.
II.
Zji‰tûné chyby a nedostatky ménû závaÏného charakteru (§ 10 odst. 3 písm. b zákona ã. 420/2004 Sb.) jsou
uvedeny dále v ãlenûní podle § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:
– neprovedení závûreãného vyhodnocení dvou akcí v termínu stanoveném Rozhodnutím o úãasti státního rozpoãtu na
financování akce (viz bod A I. 1),
– nedodrÏení pﬁesné interpretace znûní kolektivní smlouvy pﬁi tvorbû Fondu sociálních potﬁeb (viz bod A I. 2),
– nezaji‰tûní systému kontroly majetku kraje u pﬁíspûvkov˘ch organizací zﬁízen˘ch krajem v pÛsobnosti Odboru ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy (viz bod A I. 3),
– nesprávné úãtování o zaﬁazení a následném vyﬁazení majetku kraje (viz bod A I. 4),
– nedodrÏení ãasové souvislosti úãtování u úãetních zápisÛ souvisejících s hospodáﬁskou ãinností Jihoãeského kraje
(viz bod A I. 5),
– nesprávné úãtování pﬁi procesu zmûny z pﬁíspûvkové organizace na akciovou spoleãnost (viz bod A II. 1).

III.

Upozornûní na moÏná rizika ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona ã. 420/2004 Sb.

V prÛbûhu pﬁezkoumání bylo identifikováno moÏné riziko v hospodaﬁení Jihoãeského kraje
– sankce za neoprávnûné pouÏití dotace ze státního rozpoãtu v pﬁípadû, Ïe kraj nedostateãnû vymáhá vyúãtování dotace
a pﬁípadné vrácení nevyãerpan˘ch finanãních prostﬁedkÛ.
IV.
Podíl pohledávek a závazkÛ na rozpoãtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
územního celku dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona ã. 420/2004 Sb.
Krajsk˘ úﬁad Jihoãeského kraje vykázal k 31. 12. 2004 pohledávky celkem ve v˘‰i 15 411 058,37 Kã, závazky celkem
30 905 590,58 Kã a pﬁíjmy celkem po konsolidaci ve v˘‰i 7 783 102 814,91 Kã.
V návaznosti na v˘‰e uvedené skuteãnosti byly vykázány:

a)

podíl pohledávek na rozpoãtu územního celku

0,198 %

V˘poãet: 15 411 058,37 x 100 / 7 783 102 814,91 = 0,198
b)

podíl závazkÛ na rozpoãtu územního celku

0,397 %

V˘poãet: 30 905 590,58 x 100 /7 783 102 814,91 = 0,397

Stálá aktiva kraje ãinila 4 229 176 725,80 Kã k datu 31. 12. 2004. K témuÏ datu nevykazoval kraj Ïádn˘ zastaven˘ majetek.
c)

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

0

V˘poãet: 0 x 100 / 4 229 176 725,80 = 0

V Praze dne 25. kvûtna 2005

Ing. Alexander Vi‰Àák,
kontrolor povûﬁen˘ ﬁízením pﬁezkoumání

podpisy kontrolorÛ zúãastnûn˘ch na pﬁezkoumání

Ing. Rudolf Prokop

Ing. Dagmar Bukovská

Mgr. Josef Paleãek

Ing. Jaroslav ·afránek

ZdeÀka Tomanová

Stejnopis zprávy o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení Jihoãeského kraje obdrÏel a s jejím obsahem byl seznámen:

RNDr. Jan Zahradník
hejtman Jihoãeského kraje
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Stav majetku Jihoãeského kraje
k 31. 12. 2004
A) Krajsk˘ úﬁad Jihoãeského kraje vykazuje k 31. 12. 2004 v úãetnictví majetek:
Nemovit˘ majetek
– Budovy a stavby
– Pozemky
Movit˘ majetek
– Hmotn˘ majetek
– Nehmotn˘ majetek
Finanãní majetek
– Majetk.úãasti v osobách s rozhodujícím vlivem
CELKEM

394.392.299,05 Kã
32.423.399,00 Kã
392.437.359,32 Kã
48.468.672,76 Kã
3.361.454.995,67 Kã
4.229.176.725,80 Kã

Od poslední zprávy o stavu majetku kraje, tj. k 31. 12. 2003, je vykazován nárÛst majetku u krajského úﬁadu
k 31. 12. 2004 o 3.229.804.623,44 Kã.
(K 31. 12. 2003 byl vykazován úãetní stav majetku u krajského úﬁadu ve v˘‰i 999.372.102,36 Kã).

B) Majetek kraje k 31. 12. 2004 v zÛstatkov˘ch cenách,
vykazovan˘ pﬁíspûvkov˘mi organizacemi:
1) ·koly a ‰kolská zaﬁízení – 170 organizací:
– Nemovit˘ majetek
– Movit˘ majetek
CELKEM
2) Organizace kultury – 12 organizací:
– Nemovit˘ majetek
– Movit˘ majetek
CELKEM

2.676.501.309,67 Kã
313.905.775,64 Kã
2.990.407.085,31 Kã

196.465.793,53 Kã
62.100.211,06 Kã
258.566.004,59 Kã

3) Zdravotnická zaﬁízení a zaﬁízení soc. péãe – 35 organizací:
– Nemovit˘ majetek
– Movit˘ majetek (vã. majetku ve vlastnictví nemocnic)
CELKEM

2.937.116.213,39 Kã
1.033.241.475,91 Kã
3.970.357.689,30 Kã

4) Správa a údrÏba silnic Jã. kraje
– Nemovit˘ majetek
– Movit˘ majetek
CELKEM

8,778.574.595,29 Kã
244.125.849,17 Kã
9.022.700.444,46 Kã

5) Pﬁíspûvkové organizace Jã. kraje celkem – 218 organizací:
– Nemovit˘ majetek
– Movit˘ majetek (vã. majetku ve vlastnictví nemocnic)
CELKEM

14.588.657.911,88 Kã
1.653.373.311,78 Kã
16.242.031.223,66 Kã

Od poslední zprávy o stavu majetku kraje, tj. k 31. 12. 2003, je vykazován celkov˘ pokles stavu majetku spravovaného
pﬁíspûvkov˘mi organizacemi Jihoãeského kraje k 31. 12. 2004 vãetnû movitého majetku ve vlastnictví nemocnic (dar
Jihoãeského kraje 6 PO k 21. 12. 2004) o 641.844.199,71 Kã.
K 31. 12. 2003 byly vykazovány úãetní stavy majetku (v zÛstatkov˘ch cenách) spravovaného pﬁíspûvkov˘mi organizacemi kraje ve v˘‰i 16.883.875.423,37 Kã.
K 31. 12. 2004 spravuje majetek Jihoãeského kraje celkem 218 pﬁíspûvkov˘ch organizací.

Struktura majetku vykazovaného
pﬁíspûvkov˘mi organizacemi k 31. 12. 2004
Nemovit˘ majetek – budovy a stavby

24 %

·koly a ‰kol. zaﬁízení
2 286 452 229,04 Kã
Organizace kultury
177 069 275,53 Kã

19 %
56 %

SÚS Jã. kraje
6 654 918 453,89 Kã
Zdrav. a sociál. org.
2 844 205 824,72 Kã

1%

Nemovit˘ majetek – pozemky

4%

15 %
1%

·koly a ‰kol. zaﬁízení
390 049 080,63 Kã
Organizace kultury
19 396 518,00 Kã
SÚS Jã. kraje
2 123 656 141,40 Kã

80 %

Zdrav. a sociál. org.
92 910 388,67 Kã

Movit˘ majetek – hmotn˘

4 % 15 %

·koly a ‰kol. zaﬁízení
309 036 999,10 Kã
Organizace kultury
61 989 933,96 Kã

19 %

SÚS Jã. kraje
244 125 849,17 Kã
Zdrav. a sociál. org.
1 020 943 649,21 Kã

62 %

Movit˘ majetek – nehmotn˘

28 %

·koly a ‰kol. zaﬁízení
4 868 776,54 Kã

0%

Organizace kultury
110 277,10 Kã

1%

SÚS Jã. kraje
0,00 Kã
Zdrav. a sociál. org.
12 297 826,70 Kã

71 %
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V˘znamné investiãní akce
v roce 2004
Rekonstrukce objektu b˘valé vojenské nemocnice na správní budovu krajského úﬁadu II.
Rekonstrukcí se získaly odpovídající kanceláﬁské prostory a zachránila se chátrající budova bez vyuÏití.
Investiãní náklady 107 mil. Kã.
Tvrz Îumberk u Nov˘ch HradÛ – rekonstrukce ohradní zdi a ba‰ty „C“
Záchrana ba‰t a zdí pÛvodního unikátního opevnûní tvrze Îumberk.
Investiãní náklady: 6,5 mil Kã.
Rekonstrukce a modernizace stravovacího pavilonu – nemocnice Tábor
Jednalo se o celkovou rekonstrukci a modernizaci stravovacího provozu, protoÏe star˘ provoz nevyhovoval hygienick˘m
poÏadavkÛm a úrovni technologie.
Investiãní náklady: 55,6 mil Kã.
Rekonstrukce oddûlení ARO nemocnice Písek
Jednalo se o celkovou rekonstrukci oddûlení ARO v místû pÛvodního oddûlení. Zmûnilo se dispoziãní ﬁe‰ení a do‰lo
k nav˘‰ení poãtu lÛÏek. Rekonstrukce se t˘kala i technologického vybavení.
Investiãní náklady: 25,2 mil Kã.
Stavební úpravy domku komunitního bydlení ã.p. 491, ÚSP Empatie, âeské Budûjovice
Jednalo se o kompletní rekonstrukci domku pro bydlení, poniãeného povodnûmi. DÛm je ob˘ván sobûstaãn˘mi svûﬁenci,
kteﬁí se pﬁipravují na samostatn˘ Ïivot.
Investiãní náklady: 3 mil Kã.

Tvrz Îumberk

Stﬁední zdravotnická ‰kola Písek

KuchyÀsk˘ blok v nemocnici Tábor

Stﬁední zdravotnická ‰kola, Národní svobody, Písek
Tato ‰kola byla povodní po‰kozena nejvíce, proto bylo nutné provést rekonstrukci v‰ech objektÛ budovy.
Investiãní náklady: 12 mil. Kã.

Dûtsk˘ domov a Speciální ‰koly Îíchovec, Prachatice
Cel˘ areál byl silnû postiÏen povodní. Celkovou rekonstrukcí se napravily ‰kody, zlep‰ila se úroveÀ ubytování a vybudovala
se venkovní sportovní zaﬁízení.
Investiãní náklady: 10,3 mil. Kã.

Silnice II/145 Bûleã – Vitûjovice
Silnice II/145 je souãástí silniãní sítû spojující âeské Budûjovice a Vimperk, po které je vedena také doprava smûﬁující
do centrální oblasti ·umavy a na hraniãní pﬁechody se SRN.
Celkové náklady stavby: 170 mil. Kã.
Phare CBC 2002 Prachatice – Volary – Oprava silnice II/141
Pﬁedmûtem projektu je zlep‰ení dopravního napojení regionu na pﬁíhraniãní oblasti Nûmecka spoãívající v úspoﬁe ãasu
a provozních nákladÛ vozidel pﬁi prÛjezdu, sníÏení emisí z v˘fukov˘ch plynÛ a hluãnosti, zv˘‰ení bezpeãnosti dopravy
a v˘razné sníÏení nákladÛ na údrÏbu. Na projekt pﬁispívá Evropská unie v rámci Programu pﬁeshraniãní spolupráce PHARE
ãástkou 72,60 mil. Kã. Zb˘vající ãást nákladÛ ve v˘‰i pﬁibliÏnû 55,50 mil. Kã financuje investor projektu Jihoãesk˘ kraj
a Státní fond dopravní infrastruktury. Stavba by mûla b˘t ukonãena v ãervenci 2005.
Most ev. ã. 141–021 BlaÏejovice
Jedná se o most pﬁes ﬁeku Blanici, kter˘ byl zniãen pﬁi povodních v srpnu roku 2002. Tento pÛvodní most bude nahrazen
nov˘m, masivním silniãním mostem o jednom poli, nikoliv v‰ak ve stávající trase, ale na trase uvaÏované pﬁeloÏky komunikace II/141. Stavba tohoto mostu má návaznost na akci „Oprava silnice II/141 – Prachatice – Strunkovice n/Blanicí –
Volary“, která byla zahájena v ãervnu 2004 a je spolufinancována z programu PHARE CBC 2002. Pﬁedmûtn˘ most
s pﬁeloÏkou je souãástí trasy opravované silnice II/141. Stavba byla zahájena v polovinû ãervence a mûla by b˘t dokonãena
v kvûtnu 2005.
Pﬁedpokládané finanãní náklady stavby jsou ve v˘‰i 33,0 mil. Kã vãetnû DPH
Most ã. 122 – 008 Bechynû
Obloukov˘ most v Bechyni, postaven˘ ve 20. letech minulého století, patﬁil ve své dobû ke ‰piãkov˘m stavbám Ïelezobetonového stavitelství a dnes je chránûn Národním památkov˘m úﬁadem. PÛsobením klimatick˘ch vlivÛ a rovnûÏ ãasu, dochá-

Most Bechynû

Most BlaÏejovice

zelo v minul˘ch dvaceti letech k opotﬁebení izolací proti vodû, a poté i k poruchám povrchu betonu nosné ãásti. Po provedení nûkolika prÛzkumÛ a podrobn˘ch prohlídek stavu mostu se pﬁistoupilo k celkové opravû, která byla zahájena v záﬁí
2003. V prÛbûhu oprav bylo nutné na tﬁi mûsíce vylouãit silniãní i Ïelezniãní provoz na mostû. Most byl opraven speciální
hmotou a opatﬁen ochrann˘m nátûrem, kter˘ zv˘‰il odolnost mostu proti povûtrnostním vlivÛm. Oprava mostu byla dokonãena v listopadu 2004, a oprava celkovû stála více neÏ 135 mil. Kã.
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Prostﬁedky vynaloÏené
na grantovou a dotaãní politiku
Odbor ekonomick˘:
Prostﬁedky pﬁidûlené v rámci grantové a dotaãní politiky kraje
Granty
Pﬁíspûvky a dotace
Zá‰tity
Dary a mimoﬁádné v˘pomoci
Celkem

7 439 620,00
16 475 255,20
1 101 595,00
565 000,00
25 581 470,20

Na granty bylo v roce 2004 z celkového objemu 7 439 620 Kã uÏito na podporu územnû plánovací dokumentace obcí
653 400 Kã, na tvorbu krajiny a podporu biodiverzity bylo poskytnuto 675 720 Kã, v oblasti podpory sportu, tûlov˘chovy
a zájmové ãinnosti mládeÏe bylo rozdûleno 4 224 000 Kã, do obnovy movitého kulturního dûdictví smûrovalo 1 460 000 Kã
a do oblasti sociálních vûcí a zdravotnictví 426 500 Kã (napﬁ. na projekt zapojování seniorÛ do bûÏného Ïivota, na projekt
rehabilitace pro dûti a mládeÏ).
Na pﬁíspûvky a dotace smûﬁoval v roce 2004 z celkov˘ch 16 475 255,20 Kã nejvût‰í objem 10 256 755,20 Kã na financování potﬁeb jednotek sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ obcí. Dal‰í v˘znamnû podpoﬁenou oblastí byla oblast kultury
a cestovního ruchu, a to ãástkou 2 380 000 Kã (napﬁ. podpora X. Mezinárodního folklórního festivalu, podpora Národního
muzea fotografie), 695 000 Kã bylo rozdûleno mezi obce jako odmûny za umístûní v soutûÏi „Vesnice roku“. âástkou
301 530 Kã pﬁispûl kraj na podporu mezinárodního projektu s názvem „Máme jiné podmínky“.
Na zá‰tity poskytli uvolnûní zastupitelé kraje v roce 2004 celkov˘ objem 1 101 595 Kã. Podpoﬁen byl napﬁ. pohár vozíãkáﬁÛ, setkání starostÛ pﬁíhraniãních obcí u pﬁíleÏitosti vstupu âR do Evropské unie nebo projekt „Po stopách holocaustu“.
Na dary a mimoﬁádné v˘pomoci bylo v roce 2004 v rámci celkovû vyplacen˘ch 565 000 Kã urãeno 30 000 Kã rodinû
s postiÏen˘m dítûtem, dal‰ích 30 000 Kã 6 obãanÛm Malenic po 5000 na následky záplavy zpÛsobené Radhostick˘m
potokem, 200 000 Kã na humanitární zahraniãní pomoc Srí Lance, 100 000 Kã pro obec Kováﬁov jako odmûna v soutûÏi
Vesnice roku 2004, 5000 Kã prvnímu obãánkovi v roce 2004 a v neposlední ﬁadû 200 000 Kã obci Litovel na Olomoucku
na odstranûní následkÛ niãivé vichﬁice.

Odbor ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy:
V rámci „Jihoãesk˘ch krajsk˘ch programÛ podpory sportu pro rok 2004“ schválilo zastupitelstvo kraje celkem pût programÛ: Pﬁíspûvky na úpravu, údrÏbu a vybavení sportovních zaﬁízení, Pﬁíprava sportovních talentÛ, Sport handicapovan˘ch,
Podpora v˘znamn˘ch sportovních akcí a Podpora veﬁejnû pﬁístupn˘ch tûlov˘chovn˘ch a sportovních akcí. Do v‰ech pûti
programÛ bylo podáno celkem 459 Ïádostí a v 1. etapû vybráno 55 projektÛ s celkovou v˘‰í dotace 2 500 000 Kã. Ve
2. etapû bylo vybráno dal‰ích 88 projektÛ s celkovou v˘‰í dotace 3 000 000 Kã. Kromû toho byly vyhlá‰eny je‰tû dal‰í tﬁi
specializované granty, a sice „Rekonstrukce a opravy tûlocviãen, sportovních hal a ostatních sportovi‰È“, „Vybavení sportovi‰È sportovním náﬁadím, náãiním a technick˘m zaﬁízením“ a „Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti tûlov˘chovy
a sportu“. Do tûchto grantÛ bylo podáno celkem 184 Ïádostí a vybráno bylo 66 ÏadatelÛ s celkovou dotací 4 100 000 Kã.
V tématické skupinû „zájmová ãinnost mládeÏe“ byly vyhlá‰eny pro rok 2004 granty „Podpora mimo‰kolních zájmov˘ch
aktivit dûtí a mládeÏe“ a „SoutûÏe, pﬁehlídky a setkání se zamûﬁením na neorganizované dûti a mládeÏ“. Do tûchto grantÛ
bylo podáno celkem 105 Ïádostí a pﬁíslu‰ná hodnotitelská komise vybrala celkem 51 ÏadatelÛ, kteﬁí obdrÏeli dotaci v celkové v˘‰i 1 624 000 Kã.

Odbor dopravy a silniãního hospodáﬁství:
V oblasti dopravy a silniãního hospodáﬁství byly prostﬁedky na grantovou a dotaãní politiku vynaloÏeny na „Podporu programu dopravy dûtí na dopravní hﬁi‰tû“. Hlavním zámûrem tohoto grantu je podpoﬁit a umoÏnit ‰ir‰í úãast dûtí mateﬁsk˘ch
a základních ‰kol celého regionu Jihoãeského kraje na v˘uce na dûtsk˘ch dopravních hﬁi‰tích jakoÏto skupiny nejvíce zraniteln˘ch úãastníkÛ provozu na pozemních komunikacích a umoÏnit tímto ‰kolám ãerpat grant Jihoãeského kraje na úhradu
ãásti nákladÛ pﬁepravy dûtí na v˘uku na dûtské dopravní hﬁi‰tû. Cílem je tímto zpÛsobem pﬁispívat systematicky k získávání
základních teoretick˘ch i praktick˘ch znalostí a dovedností o dopravních pﬁedpisech z praktické jízdy, technick˘ch znalostí

a první pomoci, dále k motivaci k bezpeãné jízdû a dopravní kázni vÛbec, k vy‰‰í bezpeãnosti provozu na pozemních
komunikacích a dlouhodobû i ke sniÏování nehodovosti v silniãním provozu, a vyuÏívat pﬁitom v maximální moÏné míﬁe
dopravních hﬁi‰È jako jedné z nejúãinnûj‰ích forem dopravní v˘chovy, pﬁedev‰ím k systematickému v˘cviku cyklistÛ – zaãáteãníkÛ.
„Podpora programu dopravy dûtí na dûtská dopravní hﬁi‰tû“ byla v roce 2004 vyhlá‰ena jako pﬁíspûvek Jihoãeského
kraje se schválením poskytnutí podpory celkem 30 ‰kolám v celkové v˘‰i 78 620 Kã, poté i jako grant Jihoãeského kraje se
schválením poskytnutí podpory celkem 7 ‰kolám v celkové v˘‰i 17 350 Kã.

Odbor Ïivotního prostﬁedí, zemûdûlství a lesnictví:
Grantov˘ program Tvorba krajiny a podpora biodiverzity (celková v˘‰e pﬁíspûvkÛ 675 720 Kã) má za cíl motivovat obce
a dal‰í subjekty k pﬁípravû a realizaci ekologick˘ch opatﬁení a umoÏnit efektivnûji ãerpat dotaãní, úãelové prostﬁedky z externích finanãních zdrojÛ. Pﬁísun investiãních i neinvestiãních prostﬁedkÛ z vnûj‰ích zdrojÛ podporuje ekonomick˘ rÛst hospodáﬁství Jihoãeského kraje a vytvoﬁí pﬁíleÏitosti podnikatelské i pracovní.
Grantov˘ program je zamûﬁen pﬁedev‰ím na obce a mûsta, kter˘m umoÏní podpoﬁit soubûÏnû s rozvojem technické
infrastruktury i rozvoj ekologické infrastruktury. Obsahem grantu je podpora zpracování projektÛ ekologick˘ch opatﬁení,
podporovan˘ch externími dotaãními programy, zamûﬁen˘mi na ochranu pﬁírody a ochranu a tvorbu krajiny. Do souãasné
doby je pro projekty obdobného charakteru velk˘m problémem financování pﬁípravy akcí, a to vãetnû pﬁípravy podkladÛ pro
získání dotací.
Z odborného hlediska umoÏní GP podpoﬁit kvalitní zámûry, které jsou v souladu s Programem rozvoje kraje, se Státním
programem ochrany pﬁírody a s obsahovou náplní jednotliv˘ch smûrnic o poskytování finanãní podpory pro zmiÀované
úãely.
V roce 2004 Ïádosti o poskytnutí grantu pﬁevy‰ovaly více jak dvojnásobnû schválen˘ rozpoãet. V roce 2004 bylo uzavﬁeno celkem 20 grantov˘ch smluv, z nichÏ 18 pﬁíjemcÛ byly obce a mûsta. Je‰tû v tomtéÏ roce bylo na základû projektÛ,
podporovan˘ch grantov˘m programem, získáno Ïadateli pﬁibliÏnû 1,5 mil. Kã dotací z externích zdrojÛ na realizaci projektovan˘ch opatﬁení.

V roce 2004 byl také vyhlá‰en grantov˘ program Podpora v˘stavby a obnovy vodohospodáﬁské infrastruktury v celkovém finanãním objemu 31,7 mil. Kã. Z této ãástky bylo pokryto 27 akcí. S uplatnûním tohoto programu poãítá kraj i v roce
2005. Z vyhlá‰eného grantového programu Ochrana pﬁed povodnûmi bylo poskytnuto v roce 2004 témûﬁ 14 mil. Kã na
41 akcí.

O d b o r k u l t u r y, p a m á t k o v é p é ã e a c e s t o v n í h o r u c h u :
Jihoãesk˘ kraj podporoval obnovu hmotného kulturního dûdictví formou grantÛ, v roce 2004 byly vypsány tﬁi. Rozdûlení
finanãních prostﬁedkÛ schvalovaly samosprávné orgány kraje na návrh komise jmenované radou kraje.
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Grant „Movité kulturní dûdictví“ (ãástka 1,5 milionu Kã) byl urãen pro obnovu movit˘ch kulturních památek a pro
obnovu takov˘ch pﬁedmûtÛ kulturní hodnoty, které sice nejsou kulturními památkami, ale jsou umístûny ve veﬁejnû pﬁístupn˘ch prostorách nemovit˘ch kulturních památek. Finanãní dotace mohla ãinit maximálnû 100 000,- Kã a zároveÀ aÏ 70 %
rozpoãtovan˘ch nákladÛ obnovy, tedy pﬁeváÏnû restaurování umûleck˘ch pﬁedmûtÛ.
Grant „Nemovité kulturní památky“ (ãástka 16,245 milionu Kã) byl urãen pouze pro obnovu nemovit˘ch kulturních
památek. Finanãní dotace mohla ãinit maximálnû 1 000 000 Kã a zároveÀ aÏ 70 % rozpoãtovan˘ch nákladÛ obnovy
památky.
Grant „Zv˘‰ené náklady obnovy z dÛvodu památkové ochrany“ (ãástka 5,469 milionu Kã) byl urãen pro obnovu
nemovit˘ch kulturních památek a pro obnovu ostatních nemovitostí, které sice nejsou kulturními památkami, ale nacházejí
se v památkovû chránûn˘ch územích a vztahují se na nû tedy ustanovení zákona o státní památkové péãi. Finanãní dotace
mohla ãinit aÏ 100 % rozdílu mezi bûÏnou obnovou stavby a takovou obnovou, která byla vyhovující z hlediska zákonem
chránûn˘ch zájmÛ památkové péãe.
Jihoãeskému kraji byly dále poskytnuty úãelovû vázané finanãní prostﬁedky ze státního rozpoãtu pro „Program regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací a mûstsk˘ch památkov˘ch zón“.
Prostﬁednictvím Jihoãeského kraje byla rozdûlována ãást tûchto prostﬁedkÛ, ãást byla rozdûlována pﬁímo prostﬁednictvím
mûst, na jejichÏ území leÏí mûstská památková rezervace ãi zóna a pﬁedmûtné mûsto je zároveÀ obcí s roz‰íﬁenou pÛsobností. V tomto programu Ministerstva kultury âR bylo prostﬁednictvím kraje rozdûleno 15,170 milionu Kã.

Odbor zdravotnictví a sociálních vûcí:
Název grantu/dotace

Alokace v Kã

Grantov˘ program Lidské zdroje a komunitní plánování

6 638 169

Grantov˘ program Protidrogová prevence

3 000 000

Grantov˘ program Podpora rozvoje sluÏeb na o‰etﬁovatelsk˘ch
oddûleních v ústavech sociální péãe vãetnû domovÛ dÛchodcÛ
Grantov˘ program Podpora programÛ zdravotnû postiÏen˘ch

1 361 831
800 000

Dotace pro nestátní neziskové organizace v sociální oblasti

21 762 000

CELKEM

33 562 000

Cílem grantov˘ch a dotaãních titulÛ v oblasti sociálních vûcí a zdravotnictví je zejména podpora rozvoje a provozu tûch
zaﬁízení a sluÏeb, jejichÏ zaji‰tûní není v Jihoãeském kraji dostateãné, tyto sluÏby jsou potﬁebné a zároveÀ jsou obtíÏnû
dostupné v‰em ÏadatelÛm.
Problémem Jihoãeského kraje v sociální oblasti je velk˘ poãet zastaral˘ch zaﬁízení a malá dostupnost terénních sociálních sluÏeb. Stále aktuálnûj‰í je i problematika zdravotnû postiÏen˘ch obãanÛ. V kraji chybí nûkterá specializovaná zaﬁízení
a stﬁediska rané péãe a roste poãet skupin, které nejsou schopny ﬁe‰it své sociální problémy. V oblasti zdravotnictví se projevují v‰echny tendence reformy zdravotnictví v âR, coÏ bylo dÛleÏit˘m tématem roku 2004. Diskutována byla mimo jiné
i pﬁipravovaná transformace vybran˘ch nemocnic na akciové spoleãnosti apod.
Sociální oblast zahrnuje ﬁadu faktorÛ, které v˘znamnû ovlivÀují kvalitu Ïivota jednotlivcÛ a spoleãnosti v Jihoãeském kraji.
PonûvadÏ je nutné neustále zvy‰ovat kvalitu sociálních sluÏeb s cílem podporovat setrvání ãlovûka v jeho pﬁirozeném prostﬁedí, rozvíjet jeho sociální vazby, podporovat rovn˘ pﬁístup ke vzdûlání, práci a k dal‰ímu obãanskému a osobnímu uplatnûní, odbor sociálních vûcí a zdravotnictví navrhl, zpracoval a vypsal grantové programy s cílem podpoﬁit ﬁe‰ení tûchto
aktuálních otázek v Jihoãeském kraji.
DÛleÏitou aktivitou v rámci této oblasti je také protidrogová prevence, která byla uskuteãÀována v rámci nûkolika hlavních
cílÛ.
Prvním z nich je zaji‰tûní stability finanãního prostﬁedí pro realizátory dlouhodob˘ch, specifick˘ch protidrogov˘ch programÛ. Financování ostatních hlavních cílÛ bylo financováno prostﬁednictvím vypsaného grantového programu na podporu
protidrogové prevence.

V˘‰e pﬁíspûvkÛ na provoz
zﬁizovan˘ch organizací
CELKEM

Z ROZPOâTU

DOTACE ZE

JIHOâESKÉHO KRAJE

STÁTNÍHO ROZPOâTU

– v oblasti ‰kolství

4 743 359 000

502 065 000

4 241 294 000

– v oblasti dopravy

737 154 000

41 124 000

609 030 000

– v oblasti kultury

145 311 000

137 092 000

8 219 000

– v oblasti zdravotnictví

702 245 540

388 736 908

313 508 632

Odbor ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy:
V roce 2004 obdrÏel O·MT finanãní prostﬁedky z M·MT âR ve v˘‰i 4 240 158 tis. Kã a z úﬁadÛ práce finanãní prostﬁedky
na zﬁízení spoleãensky úãelného pracovního místa ve v˘‰i 1 136 tis. Kã. Nejvût‰í objem dotace ze státního rozpoãtu ve v˘‰i
4 077 881 tis. Kã byl urãen pro ‰koly a ‰kolská zaﬁízení, jejichÏ zﬁizovatelem je kraj i obec, na tzv. pﬁímé v˘daje, tj. na platy,
ostatní osobní v˘daje, odvody na úhradu sociálního a zdravotního poji‰tûní, FKSP a ostatní neinvestiãní v˘daje. Dal‰í dotace
byly urãeny pro soukromé ‰koly (139 324 tis. Kã), na soutûÏe (1 913 tis. Kã), státní informaãní politiku ve vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ (14 765 tis. Kã), prevenci kriminality a protidrogovou politiku (843 tis. Kã), projekty romské komunity
(473 tis. Kã), podporu odborného vzdûlávání (65 tis. Kã), nákup kompenzaãních pomÛcek (2 889 tis. Kã), projekt Hodina
v 7. roãnících (1 863 tis. Kã) a projekt Pilot Z ( 71 tis. Kã) a Pilot 1 (71 tis. Kã).
Z rozpoãtu kraje byl ‰kolám a ‰kolsk˘m zaﬁízením zﬁizovan˘m Jihoãesk˘m krajem poskytnut pﬁíspûvek na provoz ve v˘‰i
442 599 000 Kã a dále byl z rozpoãtu kraje nav˘‰en Fond rozvoje ‰kolství, ze kterého byly zasílány finanãní prostﬁedky ‰kolám a ‰kolsk˘m zaﬁízením na akce schválené zﬁizovatelem.

Odbor dopravy a silniãního hospodáﬁství:
V roce 2004 hospodaﬁila Správa a údrÏba silnic Jihoãeského kraje s tûmito finanãními prostﬁedky:
1)

Z rozpoãtu Státního fondu dopravní infrastruktury na základû smlouvy ã. 157/2004/1 a dodatkÛ ã.
157/2004/2 a 157/2004/3 v celkovém objemu

692 095 tis. Kã

z toho: 1) prostﬁedky na opravy a údrÏbu 671 314 tis. Kã
z toho: – na opravy a údrÏbu silnic I. tﬁídy 115 163 tis. Kã
– na opravy a údrÏbu silnic II. a III. tﬁídy

556 151 tis. Kã

2) prostﬁedky na reparaci ‰kod po zimû 2003 /2004
na silnicích II. a III. tﬁídy
2)

20 781 tis. Kã

Z rozpoãtu zﬁizovatele, t. j. Jihoãeského kraje, provozní prostﬁedky
v celkovém objemu

27 850 tis. Kã

z toho: 1) na úhradu zv˘‰en˘ch nákladÛ spojen˘ch se zimní
údrÏbou 2003/2004

11 075 tis. Kã

2) prostﬁedky na realizaci 3 kontrolních stanovi‰È
pro váÏení nákladních automobilÛ

1 200 tis. Kã

3) na úhradu provozních v˘dajÛ

15 575 tis. Kã
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3)

Z rozpoãtu zﬁizovatele, t. j. Jihoãeského kraje, investiãní prostﬁedky
v celkovém objemu

4)
5)

13 274 tis. Kã

z toho: na v˘kupy pozemkÛ pod silnicemi II. a III. tﬁídy

2 490 tis. Kã

Z fondu PHARE doplatek oprávnûn˘ch nákladÛ projektÛ

3 645 tis. Kã

Z ministerstva Ïivotního prostﬁedí prostﬁednictvím JãK na rekonstrukci
stromoﬁadí

6)

Ze státního fondu Ïivotního prostﬁedí âR doplatek smlouvy z roku 2001

249 tis. Kã
41 tis. Kã

Odbor kultury, památkové péãe a cestovního ruchu:
Jihoãeské muzeum v âB pﬁíspûvek na provoz z JãK 21 050 tis.; dále dotace na investice 3 233 tis. Kã.;
ze SR 187 tis. (úãelovû na kulturní aktivity + 127 tis. ISPROFIN).
PrácheÀské muzeum v Písku pﬁíspûvek na provoz z JãK 8 598 tis.; ze SR 497 tis. (úãelovû na provoz a památky).
Muzeum stﬁedního Pootaví pﬁíspûvek na provoz z JãK 3 649 tis. + úãelovû 115 tis.; ze SR 630 tis.
(úãelovû na provoz + z MK âR kult. aktivity).
Prachatické muzeum pﬁíspûvek na provoz z JãK 4 115 tis. + úãelovû 77 tis; ze SR 193 tis. (úãelovû na provoz).
Muzeum Jindﬁichohradecka pﬁíspûvek na provoz z JãK 7 459 tis. + úãelovû 75 tis.;
dále dotace na investice 1 100 tis. Kã.; ze SR 1 063 tis. (úãelovû na provoz + památky ISPROFIN).
Regionální muzeum v âK pﬁíspûvek na provoz z JãK 4 070 tis. + úãelovû 100 tis.; ze SR 226 tis. (úãelovû na provoz).
Jihoãeská vûdecká knihovna v âB pﬁíspûvek na provoz z JãK 30 118 tis. + úãelovû 54 tis.; ze SR 2 629 tis.
(MK âR – reg. fce knihoven, rozvoj inf. sítû veﬁ. knihoven).
Al‰ova jihoãeská galerie v Hl/Vltavou pﬁíspûvek na provoz z JãK 12 413 tis.
Hvûzdárna a planetárium âB s poboãkou na Kleti pﬁíspûvek na provoz z JãK 4 852 tis. + úãelovû 40 tis.;
ze SR 499 tis. (úãelovû na provoz + dotace z grant. agentury GA âR).
ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou pﬁíspûvek na provoz z JãK 13 117 tis. + 218 tis. (invest a neinvest);
dále dotace na investice 3 887 tis.; ze SR 1 071 tis. (úãelovû na provoz + MÎP dotace zoo. a botanic. zahr.).
Divadlo Oskara Nedbala v Táboﬁe pﬁíspûvek na provoz z JãK 7 257 tis.; ze SR 90 tis. (úãelovû na provoz).
Jihoãeská komorní filharmonie âB pﬁíspûvek na provoz z JãK 11 485 tis. + úãelovû 10 tis.; ze SR 1 134 tis.
(úãelovû na provoz + aktivní politika zamûstnanosti + MK âR – podpora divadel).

Odbor zdravotnictví a sociálních vûcí:
Hospodaﬁení v‰ech pﬁíspûvkov˘ch organizací zﬁizovan˘ch Jihoãesk˘m krajem v sociální oblasti i ve zdravotnictví za rok
2004 skonãilo kladn˘m hospodáﬁsk˘m v˘sledkem. Hlavním dÛvodem zlep‰ení hospodáﬁského v˘sledku oproti r. 2003, je
uplatnûní vyhlá‰ky MF âR ã. 549/2004 Sb. Tato vyhlá‰ka ukládá pﬁíspûvkové organizaci, která nemá k datu úãetní závûrky
finanãními prostﬁedky kryt˘ fond reprodukce majetku, sníÏit fond reprodukce majetku o tuto nekrytou ãástku a zároveÀ o ni
zv˘‰it v˘nosy organizace.
Zﬁizovan˘m organizacím v sociální oblasti byl v roce 2004 schválen pﬁíspûvek na provoz z rozpoãtu zﬁizovatele pro domovy
dÛchodcÛ ve v˘‰i 154 074 tis. Kã, pro ústavy soc. péãe byl schválen pﬁíspûvek ve v˘‰i 135 638 tis. Kã, pro ústav sociálních
sluÏeb J. Hradec (ÚSS J. Hradec) ve v˘‰i 83 023,7 tis. Kã a pro Peãovatelskou sluÏbu âeské Budûjovice (PS â. B.) byl
schválen pﬁíspûvek ve v˘‰i 12 677,3 tis. Kã. Ve‰keré poskytnuté finanãní prostﬁedky na provoz zﬁizovan˘ch organizací byly
vyãerpány.
Zﬁizovan˘m organizacím v oblasti zdravotnictví byl v roce 2004 schválen pﬁíspûvek na provoz z rozpoãtu zﬁizovatele pro
zdravotnickou záchrannou sluÏbu ve v˘‰i 92 662 tis. Kã, pro nemocnice na ãinnosti nehrazené ze systému zdravotního
poji‰tûní ve v˘‰i 48 180 tis. Kã (vãetnû 9 200 tis. Kã pro Nemocnici âeské Budûjovice, a.s.). V rámci dotace na ﬁe‰ení
závazkÛ zdravotnick˘ch zaﬁízení zﬁízen˘ch b˘val˘mi OkÚ byla nemocnicím pﬁerozdûlena finanãní ãástka 32 709 tis. Kã.

Vize, cíle,
priority
Ing. arch. Robin SCHINKO, 1. námûstek hejtmana – oblast dopravy, dopravní obsluÏnosti,
silniãního hospodáﬁství a investic v dopravû:
V˘hodná dopravní poloha Jihoãeského kraje a pﬁirozená existence evropsk˘ch dopravních tras je doposud
nevyuÏit˘ potenciál kraje, coÏ se projevuje pﬁedev‰ím nedostateãn˘m napojením kraje na evropskou a republikovou dopravní síÈ. Mezi páteﬁní dopravní trasy Jihoãeského kraje v rámci silniãní infrastruktury lze zaﬁadit silnici, resp. budoucí dálnici a rychlostní komunikaci I/3, resp. D3/R3 Praha–Tábor–âeské Budûjovice–státní
hranice s Rakouskem, a silnici I/4 Praha–Strakonice– státní hranice s Bavorskem, u Ïelezniãní infrastruktury
IV. tranzitní Ïelezniãní koridor Berlín–Praha–âeské Budûjovice–státní hranice s Rakouskem. U tûchto komunikaãních spojení dochází v souãasné dobû k jejich modernizaci a v˘stavbû nov˘ch úsekÛ. Prvoﬁadou snahou
kraje je v nejbliÏ‰í dobû dokonãit úpravy pﬁíslu‰n˘ch územních plánÛ územních celkÛ tak, aby v nich byly definovány trasy tûchto páteﬁních
komunikací. Dále se bude kraj podílet v rámci pﬁípravn˘ch prací na jednáních s vlastníky pozemkÛ na tom, aby bylo moÏné co nejdﬁíve
zahajovat jednotlivé stavby. V souãasné dobû se v nûkter˘ch koncepãních materiálech t˘kajících se rozvoje dopravních sítí âeské republiky
objevuje my‰lenka posunutí termínÛ zahájení v˘stavby páteﬁních komunikací. Pro Jihoãesk˘ kraj je tato úvaha nepﬁijatelná a prioritou kraje
bude zachování stávajících ãasov˘ch harmonogramÛ.
Na území Jihoãeského kraje je v souãasné dobû definována pﬁíslu‰n˘m zákonem u vodní dopravy dopravnû v˘znamná cesta E20-06,
pﬁiãemÏ technické úpravy na vodních dílech v úseku Tﬁebenice–âeské Budûjovice nejsou dokonãeny. V rámci letecké, cyklistické a pû‰í
infrastruktury lze v dal‰ích letech oãekávat její roz‰íﬁení s ohledem na potﬁeby, finanãní moÏnosti investorÛ tûchto staveb a rozvojov˘ potenciál regionu. SíÈ silnic niÏ‰í kategorie a regionálních Ïelezniãních tratí je na území Jihoãeského kraje, vyjma nûkter˘ch pﬁíhraniãních oblastí,
dostateãnû hustá a kompaktní. V uplynul˘ch desetiletích bylo do silniãní sítû investováno velmi málo finanãních prostﬁedkÛ, coÏ se projevuje na jejich velmi ‰patném stavebnû–technickém stavu. Proto jsou prÛbûÏnû provádûny investiãní akce smûﬁující ke zlep‰ení stavu komunikací a také zv˘‰ení jejich kapacity, vynucené zejména prudce vzrÛstající kamionovou dopravou.
V˘znamnûj‰í rozvoj Jihoãeského kraje v oblasti dopravní infrastruktury je podmínûn dokonãením dálnice D3 a IV. tranzitního Ïelezniãního
koridoru, splavnûním Vltavy aÏ do âesk˘ch Budûjovic a zavedením civilního provozu na leti‰ti v Plané u âesk˘ch Budûjovic.

MUDr. Vladimír PAVELKA, námûstek hejtmana – oblast sociální péãe a zdravotnictví:
Jihoãesk˘ kraj pﬁevzal v uplynul˘ch letech od státu nemocnice, domovy dÛchodcÛ a ústavy sociální péãe ve
velmi diferencovaném stavu. Na jedné stranû moderní zaﬁízení, která snesou pﬁísná evropská mûﬁítka, a na
druhé stranû zastaralé provozy, které se jen velmi tûÏko adaptují na nová pﬁísnûj‰í kriteria. RovnûÏ stav hospodaﬁení pﬁevzat˘ch organizací byl velice rozdíln˘. Úhrnem lze ﬁíci, Ïe pﬁevzaté organizace se nenacházely v nejlep‰ím stavu.
Rok 2004 byl rokem stabilizace. SnaÏili jsme se stabilizovat pﬁedev‰ím hospodaﬁení krajem zﬁizovan˘ch organizací, aniÏ by tím utrpûla kvalita a objemy poskytované péãe. Tento úkol se podaﬁilo splnit a nyní mÛÏeme pﬁistoupit k dal‰ím krokÛm, které budou smûﬁovat k dal‰ímu rozvoji.
Nutn˘m a nevyhnuteln˘m krokem v nastávajícím období bude postupné vyrovnávání materiálního vybavení organizací
v jednotliv˘ch segmentech a odstraÀovaní rozdílÛ v kvalitû poskytované péãe. ZároveÀ bude nutno zv˘‰it efektivitu poskytování péãe, aby
veﬁejné prostﬁedky vynakládané v celém zdravotnû sociálním komplexu byly vyuÏívány co nejlépe ve prospûch obãanÛ jiÏních âech.
V rámci vyrovnávání standardÛ pﬁedpokládáme vytváﬁení vût‰ích organizaãních celkÛ (jako pﬁíklad moÏno uvést novû zﬁízenou organizaci
zdravotnické záchranné sluÏby) a plo‰né vybavování moderními technologiemi (rovnûÏ v ZZS vybavení EKG pﬁístroji s napojením na krajské
kardiocentrum). Je nutno si v této souvislosti uvûdomit, Ïe na‰e snahy budou v˘znamn˘m zpÛsobem naráÏet na bariéry souãasné legislativy a jejich prosazování bude velice obtíÏné.
Nejv˘znamnûj‰ím úkolem bude orientace péãe zdravotní i sociální na obãana-pacienta jakoÏto na svébytn˘ subjekt a nikoli na objekt
biologicko-technického úsilí. Musíme vyplnit prohlubující se propast mezi technologiemi tﬁetího tisíciletí a lidsk˘m vnímáním. Musíme zdravotní a sociální péãi dát opût její lidsk˘ rozmûr a zpﬁístupnit moderní technologie chápání kaÏdého obãana.
Nepﬁízniv˘ demografick˘ v˘voj na‰í populace a v˘voj jejího zdravotního stavu pﬁiná‰í dal‰í a nové v˘zvy. V neposlední ﬁadû pﬁed námi
stojí v˘znamn˘ úkol, kter˘m je oblast podpory zdraví. Jde o nov˘ zpÛsob chápání vztahu ãlovûka ke zdraví a nemoci, jde o v˘znamn˘ my‰lenkov˘ posun smûrem od pﬁedcházení nemocí k podpoﬁe stavu ãlovûka, kter˘ je naz˘ván zdravím. Dvacáté století se orientovalo pﬁedev‰ím na potlaãení nemoci, na‰e století se bude orientovat, a já v to doufám, na podporu zdraví.
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Ing. Bc. Marie HRDINOVÁ, uvolnûná ãlenka rady – oblast ‰kolství, mládeÏe, sportu a zamûstnanosti:
K trval˘m úkolÛm ‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení zﬁizovan˘ch Jihoãesk˘m krajem patﬁí vytváﬁení podmínek pro
vzdûlávání a v˘chovu dûtí a ÏákÛ. Ty se li‰í podle jednotliv˘ch skupin ‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení a podle jednotliv˘ch zﬁizovatelÛ.
V oblasti ‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení zﬁizovan˘ch obcemi je nutné dostateãnû vãas pﬁipravit pravidla normativního rozpisu státní úãelové dotace na financování pﬁím˘ch vzdûlávacích nákladÛ. Je nezbytné, aby ﬁeditelé
‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení mohli podle tûchto pravidel pﬁipravovat nov˘ ‰kolní rok.
Speciální ‰kolství musí nadále vytváﬁet organizaci vzdûlávání a v˘chovy tak, aby bylo schopno s pﬁimûﬁen˘mi
finanãními náklady zajistit speciální vzdûlávací potﬁeby dûtí a ÏákÛ.
Stﬁední ‰koly se musí je‰tû více zamûﬁit na spolupráci s firmami a dal‰ími institucemi, aby absolventi ‰kol mohli co nejdﬁíve po nástupu
do zamûstnání plnit samostatnû ukládané pracovní úkoly.
V oblasti zájmového vzdûlávání, tedy v domech dûtí a mládeÏe, základních umûleck˘ch ‰kolách, domovech mládeÏe a dal‰ích je
potﬁebné prohloubit pravidelnou práci s dûtmi a mládeÏí, ale také se více zamûﬁit na pﬁíleÏitostnou zájmovou ãinnost s neorganizovan˘mi
skupinami dûtí a mládeÏe.
Vzhledem k v˘znamnému poklesu poãtu ÏákÛ na vstupu do základních ‰kol bude dÛleÏité projednávat s obcemi opatﬁení, která povedou ke zlep‰ení efektivity organizace vzdûlávání a v˘chovy. A jako nezbytná se jeví, vzhledem k poklesu poãtu ÏákÛ, optimalizace sítû krajsk˘ch stﬁedních ‰kol.

Jiﬁí NETÍK, uvolnûn˘ ãlen rady – oblast Ïivotního prostﬁedí, zemûdûlství, vodního a lesního
hospodáﬁství a rozvoj venkova:
Zemûdûlství, Ïivotní prostﬁedí a venkov mají spoleãn˘ cíl - trvale udrÏiteln˘ rozvoj kraje. UdrÏet do budoucna
relativnû slu‰n˘ stav Ïivotního prostﬁedí v Jihoãeském kraji bude nadále klást na v˘kon veﬁejné správy (úkoly
zaji‰Èované samosprávn˘mi orgány kraje a odborem Ïivotního prostﬁedí, zemûdûlství a lesnictví) nemalé poÏadavky. Pﬁitom je a bude nadále nezbytná spolupráce s obãany a podnikateli.
SloÏitost této problematiky je dána rozsáhlou ‰kálou úsekÛ na‰ich a evropsk˘ch norem, spadajících do této
oblasti, poãínaje ovzdu‰ím, pﬁes vodu, pÛdu, odpady, pﬁírodu, lesy, myslivost, rybáﬁství, integrovanou prevenci vãetnû prevence závaÏn˘ch havárií, horninové prostﬁedí, konãe star˘mi ekologick˘mi zátûÏemi.
Na‰í prioritou je vyuÏití v‰ech grantÛ jak evropsk˘ch, tak národních k zaji‰tûní ãistoty vod, odstranûní ekologick˘ch zátûÏí a udrÏení kulturní krajiny. A k tomu je potﬁeba vést veﬁejnou diskusi na národní a evropské úrovni.
V roce 2004 schválilo Zastupitelstvo Jihoãeského kraje dva v˘znamné koncepãní dokumenty, které vypl˘valy z povinností uloÏen˘ch kraji
zákony. Jednalo se o Plán odpadového hospodáﬁství a Plán rozvoje vodovodÛ a kanalizací. Na úseku ovzdu‰í se kraj vyrovnal s dal‰í
zákonnou povinností, kdyÏ zajistil zpracování Programu sniÏování emisí a Program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í Jihoãeského kraje. Tyto programy byly projednány Radou Jihoãeského kraje a vydány Naﬁízením kraje v kvûtnu leto‰ního roku. RovnûÏ v roce 2004 zaãaly práce na
dal‰ím velmi dÛleÏitém koncepãním materiálu, Plánu v oblasti povodí, kter˘ má b˘t dokonãen a schválen v ãasovém horizontu roku 2008.
Vkladem kraje do tohoto plánu bude projekt ﬁe‰ící protipovodÀovou ochranu území kraje v rámci Akãního plánu Programu rozvoje kraje.
Velmi dÛleÏit˘m preventivním nástrojem v oblasti ochrany pﬁírody a Ïivotního prostﬁedí jako celku je ekologická v˘chova, vzdûlávání
a osvûta (EVVO). Cílem EVVO je vzbuzovat a udrÏovat poptávku po ekologicky pﬁíznivûj‰ím zpÛsobu Ïivota, po zdravé pﬁírodû a krajinû, po
aktivitách obãanské angaÏovanosti smûﬁujících k udrÏitelnému rozvoji obce a regionu. Nezbytnou podmínkou fungování systému EVVO na
regionální úrovni je pravidelné zabezpeãení pﬁimûﬁeného mnoÏství finanãních prostﬁedkÛ do této oblasti.
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s ministerstvem zemûdûlství. Bude zaji‰Èovat koordinaci a dostupnost informací z oblasti zemûdûlství a rozvoje venkova pro v‰echny agropodnikatele, vãetnû tûch nejmen‰ích.

Ing. Pavel PAVEL, uvolnûn˘ ãlen rady – oblast regionálního rozvoje, evropské integrace
a sekretariátu RRRS, územní plánování, stavební a územní ﬁízení, správa majetku:
Jihoãesk˘ kraj si dal pﬁi svém vzniku za cíl vytvoﬁit sociální, zdravotnickou, vzdûlávací a vûdeckou soustavu
odpovídající vûkov˘m, sociálním a profesním potﬁebám regionu, legislativû a standardÛm EU. Dále si dal za cíl
rozvíjet a zlep‰ovat podmínky pro malé a stﬁední podnikání, vyuÏívat pﬁírodní, surovinové a kulturní zdroje
k rozvoji kraje, které jsou v souladu se zásadou trvale udrÏitelného rozvoje. A k tomu odpovídající infrastrukturu.
V souãasné dobû se ãím dál více ukazuje nutnost vûnovat se a podporovat vzdûlávání a v˘chovu, osvûtu
v oblasti ochrany Ïivotního prostﬁedí, volnoãasové aktivity mládeÏe a samozﬁejmû podporovat evropanství.
Ve‰keré tyto aktivity jsou kaÏdoroãnû podporovány pomocí grantov˘ch programÛ a projektÛ vyhla‰ovan˘mi Jihoãesk˘m krajem. Akãní
plán rozvoje a pﬁípravy Jihoãeského kraje na vstup âeské republiky do Evropské unie pro rok 2004 podpoﬁil rozvoj Jihoãeského kraje ãástkou 106,5 mil. Kã. Akãní plán kaÏdoroãnû pﬁipravuje odbor regionálního rozvoje a evropské integrace ve spolupráci s dal‰ími odbory krajského úﬁadu a témûﬁ 150 odborníky z rÛzn˘ch oblastí.
Realizovány byly napﬁíklad tyto granty a projekty: Grantov˘ program na podporu rozvoje sportu na území JK za 10 mil. Kã, Podpora
systému Environmentální v˘chovy, vzdûlávání a osvûty v JK za 1 mil. Kã, ·umava jako pﬁírodnû-kulturní oblast se zamûﬁením na trvale udrÏiteln˘ turismus (závûreãná fáze projektu) za 180 tis. Kã, Grantov˘ program – infrastruktura cestovního ruchu za 7 mil. Kã, Grantov˘ program – na podporu drobn˘ch podnikatelÛ zv˘hodnûné úvûry za 5 mil. Kã, Podpora regionální inovaãní strategie za 1,7 mil. Kã, Lidské
zdroje a komunitní plánování za 8 mil. Kã, Dokonãení vltavské vodní cesty dle zákona ã. 114/1995 Sb. za 500 tis. Kã, atd.
Podpoﬁili jsme také Ïadatele o dotace ze Strukturálních fondÛ na pﬁípravu dokumentace za 25 mil. Kã (z Akãního plánu bylo financováno
15 mil. Kã a o dal‰ích 10 mil. Kã byl tento program nav˘‰en v prÛbûhu roku).
V rámci Programu obnovy venkova jsme podpoﬁili rozvoj mûst a obcí ãástkou témûﬁ 55 mil. Kã.
Ve v‰ech tûchto aktivitách chceme pokraãovat i v pﬁí‰tích letech s cílem vytvoﬁit v na‰em kraji Ïivotní podmínky odpovídající budoucím
oãekáváním.

Ing. Franti‰ek ·TANGL, uvolnûn˘ ãlen rady – oblast kultury, památkové péãe a cestovního
ruchu:
Jsme si plnû vûdomi, jak˘m potenciálem jsou pro jiÏní âechy nemovité kulturní památky, které jsou mimoﬁádné nejen sv˘m poãtem, ale i svojí kvalitou.
V souãasné dobû jsou mûsto âesk˘ Krumlov a obec Hola‰ovice na seznamu památek UNESCO, TﬁeboÀ,
TﬁeboÀská rybniãní soustava a mûsto Slavonice o zápis na tento seznam usilují. Je v‰eobecnû známo, Ïe
hradní a zámecké komplexy v âeském Krumlovû a Jindﬁi-chovû Hradci jsou v âeské republice svou rozlohou
a sv˘m v˘znamem na 2. a 3. místû po PraÏském hradû.
V jiÏních âechách najdeme ﬁadu dal‰ích zámkÛ, hradÛ, mimoﬁádnû krásn˘ch kostelÛ a klá‰terÛ, památek vesnické architektury, mû‰Èansk˘ch domÛ, technick˘ch památek, ale i spoustu drobn˘ch sakrálních staveb, kapliãek, boÏích muk, kﬁíÏkÛ
a smírãích kﬁíÏkÛ, které jsou citlivû zasazeny do krásné jihoãeské pﬁírody.
Na‰í povinností je, abychom dûdictví po na‰ich pﬁedcích chránili a postupnû obnovovali. Chceme dokázat turistÛm a náv‰tûvníkÛm
Jihoãeského kraje, Ïe si váÏíme práce na‰ich pﬁedkÛ a jsme pﬁipraveni udûlat v‰e pro záchranu na‰ich památek. Do pﬁí‰tích let bychom
rádi realizovali i men‰í programy na obnovu kostelÛ a drobné sakrální architektury. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe mimoﬁádnû krásné a opravené
jihoãeské památky jsou tím, co k nám pﬁivede dal‰í turisty a náv‰tûvníky.
Kromû památek musíme turistÛm a náv‰tûvníkÛm pﬁipravit i dal‰í nabídku tak, aby se v jiÏních âechách zastavili a pobyli co nejdéle. Zde
chceme vyuÏít v˘znamn˘ jihoãesk˘ fenomén – vodu. Poãínaje Lipnem, pﬁes vodáctví a vodní turistiku na Vltavû, LuÏnici a Otavû, aÏ po
moÏnosti pro sportovní vyÏití, rekreaci a sportovní rybolov na na‰ich rybnících. Chceme pﬁilákat turisty i na to, aby pﬁijeli ochutnat na‰e
v˘borná jihoãeská piva a rybí i jiné speciality. Musíme nabídnout záÏitky na kole, na koni, pﬁi procházkách, golfu a pﬁi ﬁadû dal‰ích aktivit.
Tuto na‰i nabídku musíme dobﬁe poskládat do turistick˘ch produktÛ, musíme ji dobﬁe propagovat, pak budeme úspû‰ní. Ve v‰ech
tûchto aktivitách musí hrát v˘znamnou roli podnikatelé v turistice a cestovním ruchu. Musíme b˘t pﬁipraveni rozvinout i na‰e aktivity v oblasti
lázeÀství a péãe o zdraví a vyhovût tím nov˘m poÏadavkÛm na‰ich obãanÛ i náv‰tûvníkÛ Jiho-ãeského kraje. V˘znamnû musíme posílit
i moÏnosti vyuÏití v zimní sezónû, a to jak pﬁi sjezdovém, tak i bûÏeckém lyÏování.
Nenapodobitelná je pestrá nabídka slavností, festivalÛ a pﬁehlídek, a proto formou v˘stav a stál˘ch expozic pﬁedstavíme náv‰tûvníkÛm
Jihoãeského kraje v˘stavnickou ãinnost na‰ich galerií a muzeí.
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Kontakty na vedení
Jihoãeského kraje
R N D r. J a n Z a h r a d n í k
hejtman Jihoãeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 4 NP/4007
tel.: 386 720 492, 386 720 493
e-mail: zahradnik@kraj-jihocesky.cz

Te re z a K a l k u ‰ o v á
asistentka hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 4 NP/4007
tel.: 386 720 493
e-mail: kalkusova@kraj-jihocesky.cz
Ivana Kratochvílová
asistentka hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 4 NP/4007
tel.: 386 720 492
e-mail: kratochvilova@kraj-jihocesky.cz

I n g . a rc h . R o b i n S c h i n k o
1. námûstek hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 4 NP/4019
tel.: 386 720 463
e-mail: schinko@kraj-jihocesky.cz

Zuzana Plsová
asistentka 1. námûstka hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 4 NP/4019
tel.: 386 720 463
e-mail: plsova@kraj-jihocesky.cz

M U D r. V l a d i m í r P a v e l k a
námûstek hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 3 NP/3014
tel.: 386 720 462
e-mail: pavelka@kraj-jihocesky.cz

Pavla Poppová
asistentka námûstka hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 3 NP/3014
tel.: 386 720 462
e-mail: poppova@kraj-jihocesky.cz

I n g . B c . M a r i e H rd i n o v á
ãlenka Rady Jihoãeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 2 NP/2021
tel.: 386 720 459
e-mail: hrdinova@kraj-jihocesky.cz

Iva Zahradníková
asistentka ãlenky rady
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 2 NP/2021
tel.: 386 720 459
e-mail: zahradnikova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Pavel Pavel
ãlen Rady Jihoãeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 3 NP/3012
tel.: 386 720 482
e-mail: pavel@kraj-jihocesky.cz

Hana Plaãková
asistentka ãlena rady
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 3 NP/3012
tel.: 386 720 482
e-mail: plackova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Franti‰ek ·tangl
ãlen Rady Jihoãeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 3 NP/3018
tel.: 386 720 560
e-mail: stangl@kraj-jihocesky.cz

B c . P a v l í n a To m ‰ í
asistentka ãlena rady
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 3 NP/3018
tel.: 386 720 560
e-mail: tomsi @kraj-jihocesky.cz

Jiﬁí Netík
ãlen Rady Jihoãeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 3 NP/3016
tel.: 386 720 458
e-mail: netik@kraj-jihocesky.cz

Marie Dolénková
asistentka ãlena rady
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 3 NP/3016
tel: 386 720 458
e-mail: dolenkova@kraj-jihocesky.cz

Struktura
krajského úﬁadu
¤editel Krajského úﬁadu
Jihoãeského kraje

Tajemník ﬁeditele

Odbor kanceláﬁ
hejtmana

Odd. organizaãní

Odd. informací
a styku
s veﬁejností

Odd. vnûj‰ích
vztahÛ a zahr.
spolupráce

Odbor kanceláﬁ
ﬁeditele

Organizaãní odd.
sekretariátu
ﬁeditele

Odd. personálních
vûcí a vzdûlávání

Odd. kontrolní

Odbor legislativy
a vnitﬁních vûcí

Odd. právní
a legislativní

Odd. právní

Odbor
hospodáﬁské správy

Odd.
hospodáﬁské
správy

Odd.
autoprovozu

Odbor
ekonomick˘

Odd. rozpoãtu
a financování

Odd. pﬁezkumu
a metodiky
hospodaﬁení obcí

Odbor
majetkov˘

Odd.
majetkov˘ch
dispozic

Odd.
majetkové
evidence

Odbor regionálního
rozvoje a evropské
integrace

Odd. regionálního
rozvoje

Odd. evropské
integrace

Odbor územního
plánování stavebního
ﬁádu a investic

Odd. územního
plánu a stavebního ﬁádu

Odd. investic

Odbor Ïivotního
prostﬁedí, zemûdûlství
a lesnictví

Odd. lesního
hospodáﬁství
a zemûdûlství

Odbor ‰kolství,
mládeÏe
a tûlov˘chovy

Odd. krizového
ﬁízení

Odd. spisové
sluÏby

Odd. úãetní
evidence

Odd. v˘kaznictví
obcí a pﬁísp.
organizací

sekretariát
Regionální rady
Regionu soudrÏností Jihozápad

Odd.
projektového
ﬁízení

Odd. ochrany
pﬁírody a krajiny

Odd. vodního
hospodáﬁství

Odd. odpadového
hospodáﬁství

Odd. ‰kolství

Odd. mládeÏe,
tûlov˘chovy
a sportu

Odd. ekonomiky
‰kolství

Odd.
zamûstnanosti
a odmûÀování

Odbor sociálních vûcí
a zdravotnictví

Odd. organizaãní
a kontrolní

Odd. sociálních
vûcí

Odd. sociální
podpory

Odd.
zdravotnictví

Odbor dopravy
a silniãního
hospodáﬁství

Odd. silniãní
dopravy

Odd. silniãního
hospodáﬁství

Odd. pro územní
samosprávu a státní
správu v dopravû

Odbor kultury,
památkové péãe
a cestovního ruchu

Odd. kultury
a cestovního
ruchu

Odd. památkové
péãe

Odd. zﬁizovan˘ch
organizací

Odbor
informatiky

Odd.
správy sítû

Odd. správy
aplikací a GIS

Odd. ochrany
ovzdu‰í

Odd. sociálnûprávní ochrany
dûtí

Odbor krajsk˘
Ïivnostensk˘ úﬁad

Oddûlení
interního auditu
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Odd. IPPC
a EIA

Zamûstnanci
krajského úﬁadu
Odbor

Plánovan˘
poãet

Skuteãn˘
poãet

KHEJ
KRED
OLVV
OHSP
OEKO
OUPI
OZZL
OSMT
OSVZ
ODSH
OKPC
OINF
OREI
OIAU
OKZU
OMAJ
OSRR

31
16
17
28
47
41
54
67
44
30
16
13
22
3
9
19
4

29
14
16
26
44
40
53
67
43
28
14
13
21
2
9
19
4

Celkem KÚ

461

442

Stav zamûstnancÛ KÚ k 31. 12. 2004
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Klasifikaãní struktura zamûstnancÛ KÚ
v roce 2004

V· magisterské
V· bakaláﬁské
VO·
ÚSV, ÚSO
SO

0,2 %

46,2 %

V· magisterské
V· bakaláﬁské
VO·
ÚSV, ÚSO
SO
Z

2,7 %

1,8 %

203
1

Celkem

45,9 %

8
12
14

Z

3,2 %

204

442

Kontakty na vedení Krajského úﬁadu
a vedoucí odborÛ

P h D r. J a n S t r á s k ˘
ﬁeditel krajského úﬁadu
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 3 NP/3010
tel.: 386 720 466
e-mail: strasky@kraj-jihocesky.cz

Jana Zemková
tajemnice ﬁeditele krajského úﬁadu
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 3NP/3006
tel.: 386 720 163
e-mail: zemkova@kraj-jihocesky.cz

I n g . J a ro s l a v J e d l i ã k a
vedoucí odboru kanceláﬁ hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 2NP/2024
tel.: 386 720 291
e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz

Ing. Milena Andrlová
vedoucí odboru kanceláﬁ ﬁeditele
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 3NP/3005
tel.: 386 720 470
e-mail: andrlova@kraj-jihocesky.cz

J U D r. I n g . P e t r H o l á t k o
vedoucí odboru legislativy a vnitﬁních vûcí
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 1NP/1069
tel.: 386 720 229
e-mail: holatko@kraj-jihocesky.cz

Bc. Jiﬁí Fidler
vedoucí odboru hospodáﬁské správy
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 1NP/1043
tel.: 386 720 127
e-mail: fidler@kraj-jihocesky.cz

I n g . Vá c l a v P ro t i v a
vedoucí ekonomického odboru
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 4NP/4049
tel. 386 720 242
e-mail: protiva@kraj-jihocesky.cz

D r. B c . L u d v í k Z í m a
vedoucí odboru územního plánování,
stavebního ﬁádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 2NP/2070
tel.: 386 720 201
e-mail: zima@kraj-jihocesky.cz

M g r. J a n Vo d i ã k a
povûﬁen vedením odboru regionálního
rozvoje a evropské integrace
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 2NP/2042
tel.: 386 720 157
e-mail: vodicka@kraj-jihocesky.cz

I n g . K a re l â e r n ˘
vedoucí odboru Ïivotního prostﬁedí,
zemûdûlství a lesnictví
BoÏeny Nûmcové 49/3
kanceláﬁ: 236
tel.: 386 720 744
e-mail: cerny@kraj-jihocesky.cz

J i h o ã e s k ˘

k r a j

-

-

-

3 8 | 3 9

M g r. P a v e l Z e m a n
vedoucí odboru ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy
BoÏeny Nûmcové 49/3
kanceláﬁ: 336
tel.: 386 720 842
e-mail: zeman@kraj-jihocesky.cz

M U D r. Z d e n û k H e j d u k
vedoucí odboru sociálních vûcí
a zdravotnictví
BoÏeny Nûmcové 49/3
kanceláﬁ: 106
tel.: 386 720 600
e-mail: hejduk@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jiﬁí Klása
vedoucí odboru dopravy
a silniãního hospodáﬁství
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 204
tel.: 386 720 134
e-mail: klasa@kraj-jihocesky.cz

Ing. Kamila Hrabáková
vedoucí odboru kultury, památkové péãe
a cestovního ruchu
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 3NP/3036
tel.: 386 720 293
e-mail: hrabakova@kraj-jihocesky.cz

I n g . P e t r Vo b e j d a
vedoucí odboru informatiky
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 1NP/1036
tel.: 386 720 503
e-mail: vobejda@kraj-jihocesky.cz

Ing. Helena Plosová
vedoucí oddûlení interního auditu
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 1NP/1074
tel.: 386 720 514
e-mail: plosova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Radek Urbánek
vedoucí odboru krajsk˘ Ïivnostensk˘ úﬁad
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 3NP/3073
tel.: 386 720 438
e-mail: urbanek@kraj-jihocesky.cz

Ing. Ivan S˘kora
vedoucí majetkového odboru
U Zimního stadionu 1952/2
kanceláﬁ: 3NP/3056
tel.: 386 720 324
e-mail: sykorai@kraj-jihocesky.cz

Pﬁehled zﬁizovan˘ch organizací
Jihoãeského kraje k 31. 12. 2004
·koly a ‰kolská zaﬁízení
Okres âeské Budûjovice
1. Dûtsk˘ domov, Bor‰ov nad Vltavou, Poﬁíãí 168
2. Domov mládeÏe, âeské Budûjovice, Holeãkova 2
3. Domov mládeÏe, âeské Budûjovice,U Hvízdala 4
4. DÛm dûtí a mládeÏe, âeské Budûjovice, U zimního stadionu 1
5. Gymnázium J. V. Jirsíka, âeské Budûjovice, Fráni ·rámka 23
6. Gymnázium, âeské Budûjovice, âeská 64
7. Gymnázium, âeské Budûjovice, Jírovcova 8
8. Gymnázium, Trhové Sviny, ·kolní 995
9. Gymnázium, T˘n nad Vltavou, Havlíãkova 13
10. Integrovaná stﬁední ‰kola cestovního ruchu a Vy‰‰í odborná ‰kola, âeské Budûjovice, SenováÏné námûstí 12
11. Integrovaná stﬁední ‰kola elektrotechnická-Centrum odborné pﬁípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537
12. Integrovaná stﬁední ‰kola obchodní, âeské Budûjovice, Husova 9
13. Integrovaná stﬁední ‰kola obchodu, sluÏeb a podnikání, âeské Budûjovice, KnûÏskodvorská 33/ A
14. Integrovaná stﬁední ‰kola stavební, âeské Budûjovice, Nerudova 59
15. Integrovaná stﬁední ‰kola, Hnûvkovice 1
16. Jazyková ‰kola, âeské Budûjovice, J. ·. Baara 2
17. Konzervatoﬁ, âeské Budûjovice, Kanovnická 22
18. Obchodní akademie, âeské Budûjovice, Husova 1
19. Odborné uãili‰tû a Praktická ‰kola, Li‰ov, 5. kvûtna 3
20. Pedagogicko-psychologická poradna, âeské Budûjovice, Nerudova 59
21. Speciální mateﬁská ‰kola pro zrakovû postiÏené, â. Budûjovice, Zachariá‰ova 5
22. Speciální ‰koly pro Ïáky s vadami ﬁeãi, T˘n nad Vltavou, Sakaﬁova 342
23. Speciální ‰koly, âeské Budûjovice, ·títného 3
24. Gymnázium Olympijsk˘ch nadûjí, âeské Budûjovice, Kubatova 1
25. Stﬁedisko sluÏeb ‰kolám, âeské Budûjovice, Nemanická 7
26. Stﬁední odborná ‰kola, Stﬁední odborné uãili‰tû a Odborné uãili‰tû, Trhové Sviny, ·kolní 709
27. Stﬁední odborná ‰kola veterinární a zemûdûlská, â. Budûjovice, Rudolfovská 92
28. Vy‰‰í odborná ‰kola, Stﬁední prÛmyslová ‰kola automobilní a Stﬁední odborné uãili‰tû dopravní a technické,
â. Budûjovice, Skuherského 3
29. Stﬁední odborné uãili‰tû nábytkáﬁské, Li‰ov, Krátká 699
30. Stﬁední prÛmyslová ‰kola stavební, âeské Budûjovice, Resslova 2
31. Stﬁední prÛmyslová ‰kola strojní a elektrotechnická, â. Budûjovice, Dukelská 13
32. Stﬁední zdravotnická ‰kola a Vy‰‰í zdravotnická ‰kola, â. Budûjovice, Husova 3
33. Vy‰‰í odborná ‰kola, âeské Budûjovice, OkruÏní 10
34. Základní umûlecká ‰kola B. Jeremiá‰e, âeské Budûjovice, Otakarova 43
35. Základní umûlecká ‰kola, âeské Budûjovice, Piaristické námûstí 1
36. Základní umûlecká ‰kola, Trhové Sviny, Sokolská 1052
37. Speciální ‰koly, Trhové Sviny, Nové Mûsto 228
Okres âesk˘ Krumlov
1. Dûtsk˘ domov a Zvlá‰tní ‰kola, Horní Planá, Sídli‰tû Míru 40
2. DÛm dûtí a mládeÏe, âesk˘ Krumlov, Linecká 67
3. DÛm dûtí a mládeÏe, Kaplice, Omlenická 436
4. Gymnázium, âesk˘ Krumlov, Chval‰inská 112
5. Integrovaná stﬁední ‰kola a Uãili‰tû, Vele‰ín, U Hﬁi‰tû 527
6. Obchodní akademie a Gymnázium, Kaplice, Linecká 368
7. Pedagogicko-psychologická poradna, âesk˘ Krumlov, ·piãák 114
8. Praktická ‰kola a Zvlá‰tní ‰kola, Kaplice, Omlenická 436
9. Stﬁedisko praktického vyuãování, âesk˘ Krumlov, Pod Kamenem 179
10. Stﬁedisko praktického vyuãování, âesk˘ Krumlov, Tovární 117
11. Stﬁedisko praktického vyuãování, Kaplice, Námûstí 41
12. Stﬁední odborné uãili‰tû, Kaplice, Pohorská 86
13. Stﬁední umûleckoprÛmyslová ‰kola sv. AneÏky âeské, â. Krumlov, Tavírna 109
14. Stﬁední zdravotnická ‰kola a Stﬁední odborné uãili‰tû, â. Krumlov, Tavírna 342
15. Základní umûlecká ‰kola, âesk˘ Krumlov, Kostelní 162
16. Základní umûlecká ‰kola, Kaplice, Linecká 2
17. Základní umûlecká ‰kola, Vele‰ín, U Hﬁi‰tû 527
18. Zvlá‰tní ‰kola, âesk˘ Krumlov, Kaplická 151
19. Zvlá‰tní ‰kola, Louãovice 51, okres âesk˘ Krumlov
Okres JindﬁichÛv Hradec
1. DÛm dûtí a mládeÏe, JindﬁichÛv Hradec, RÛÏová 10
2. Gymnázium Vítûzslava Nováka, JindﬁichÛv Hradec, Husova 333
3. Gymnázium, Daãice, BoÏeny Nûmcové 213
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Gymnázium, TﬁeboÀ, Na Sadech 308
Integrovaná stﬁední ‰kola technická a obchodní, Daãice, Strojírenská 304
Integrovaná stﬁední ‰kola, âeské Velenice, Revoluãní 220
Obchodní akademie T. G. Masaryka, JindﬁichÛv Hradec, Husova 156
Obchodní akademie, TﬁeboÀ, Táboritská 688
Speciální ‰koly, Daãice, Neulingerova 108
Stﬁedisko sluÏeb ‰kolám, JindﬁichÛv Hradec, Otín 95
Stﬁední odborná ‰kola, JindﬁichÛv Hradec, Jáchymova 478
Stﬁední odborné uãili‰tû rybáﬁské a Uãili‰tû, TﬁeboÀ, Táboritská 941
Stﬁední odborné uãili‰tû zemûdûlské, Odborné uãili‰tû a Uãili‰tû, Daãice, nám. Republiky 86
Stﬁední odborná ‰kola, Stﬁední odborné uãili‰tû a Odborné uãili‰tû, TﬁeboÀ, Vrchlického 567
Stﬁední odborné uãili‰tû, JindﬁichÛv Hradec, Miﬁiovského 678
Stﬁední prÛmyslová ‰kola a Stﬁední odborné uãili‰tû odûvní, TﬁeboÀ, Táboritská 1064
Stﬁední zdravotnická ‰kola, JindﬁichÛv Hradec, Klá‰terská 77/II
Základní umûlecká ‰kola Vítûzslava Nováka, JindﬁichÛv Hradec, Janderova 165/II.
Základní umûlecká ‰kola, Daãice, Antonínská 93/II
Základní umûlecká ‰kola, TﬁeboÀ, Hradební 24
Speciální ‰koly, JindﬁichÛv Hradec, Jaro‰ovská 1125/II
Zvlá‰tní ‰kola, TﬁeboÀ, Jiráskova 3

Okres Písek
1. Dûtsk˘ domov a Speciální ‰koly, Písek, ·obrova 111
2. Dûtsk˘ domov, Zvíkovské Podhradí 42
3. Domov mládeÏe, Písek, Budûjovická 1664
4. DÛm dûtí a mládeÏe, Písek, ·vantlova 2394
5. Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
6. Gymnázium, Písek, Komenského 89
7. Integrovaná stﬁední ‰kola a Odborné uãili‰tû, Milevsko, âs. armády 777
8. Obchodní akademie, Písek, Karlova 111
9. Odborné uãili‰tû, Písek, Národní svobody 28
10. Pedagogicko-psychologická poradna, Písek, Erbenova 722
11. Stﬁedisko praktického vyuãování, âíÏová 23
12. Stﬁedisko sluÏeb ‰kolám, Písek, ·obrova 2070
13. Stﬁední odborné uãili‰tû a Uãili‰tû, Písek, Komenského 86
14. Stﬁední prÛmyslová ‰kola a Vy‰‰í odborná ‰kola, Písek, Karla âapka 402
15. Stﬁední zdravotnická ‰kola, Písek, Národní svobody 420
16. Stﬁední zemûdûlská ‰kola, Písek, âelakovského 200
17. ·kolní rybáﬁství, Protivín, Masarykovo námûstí 12
18. Vy‰‰í odborná ‰kola lesnická a Stﬁední lesnická ‰kola Bedﬁicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55
19. Základní umûlecká ‰kola Otakara ·evãíka, Písek, ·rámkova 131
20. Základní umûlecká ‰kola, Milevsko, Libu‰ina 1217
21. ·kolní statek, Písek, Dobe‰ice 350
Okres Prachatice
1. Dûtsk˘ domov a Speciální ‰koly, Îíchovec 17
2. Domov mládeÏe, Vimperk, námûstí Svobody 44
3. Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137
4. Integrovaná stﬁední ‰kola lesnická, Vimperk, 1. máje 194
5. Obchodní akademie a Gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69
6. Pedagogicko-psychologická poradna, Prachatice, Zlatá stezka 245
7. Speciální ‰kola, Prachatice, Zlatá stezka 387
8. Stﬁedisko praktického vyuãování, Vimperk, Pasovská 148
9. Stﬁední odborné uãili‰tû a Uãili‰tû, Netolice, Václavská 92
10. Stﬁední odborné uãili‰tû, Odborné uãili‰tû a Uãili‰tû, Vimperk, Nerudova 267
11. Vy‰‰í odborná ‰kola sociální a Stﬁední pedagogická ‰kola, Prachatice, Zahradní 249
12. Základní umûlecká ‰kola, Prachatice, Husova 110
13. Základní umûlecká ‰kola, Vimperk, Smetanova 405
14. Zvlá‰tní ‰kola, Vimperk, 1. máje 127
Okres Strakonice
1. Dûtsk˘ domov a Speciální ‰kola, Volynû, ·kolní 319
2. DÛm dûtí a mládeÏe, Blatná, Palackého 652
3. DÛm dûtí a mládeÏe, Strakonice, Na Ohradû 417
4. Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
5. Pedagogicko-psychologická poradna, Strakonice, Chelãického 555
6. Pomocná ‰kola pﬁi ústavu sociální péãe, Blatná, Nerudova 505
7. Speciální ‰koly, Strakonice, Plánkova 430

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Stﬁedisko sluÏeb ‰kolám, Strakonice, Velké námûstí 216
Stﬁední odborná ‰kola a Stﬁední odborné uãili‰tû, Volynû, Lidická 135
Stﬁední odborná ‰kola, Blatná, V Jezárkách 745
Stﬁední odborné uãili‰tû, Odborné uãili‰tû a Uãili‰tû, VodÀany, Zeyerovy sady 43/II
Stﬁední odborné uãili‰tû, Blatná, U Sladovny 671
Stﬁední odborné uãili‰tû a Odborné uãili‰tû, Strakonice, Zvolenská 934
Stﬁední rybáﬁská ‰kola a Vy‰‰í odborná ‰kola vodního hospodáﬁství a ekologie, VodÀany, Záti‰í 480
·kolní jídelna, Volynû, ·kolní 716
Vy‰‰í odborná ‰kola a Stﬁední prÛmyslová ‰kola, Strakonice, Îelivského 291
Vy‰‰í odborná ‰kola a Stﬁední prÛmyslová ‰kola, Volynû, Resslova 440
Základní umûlecká ‰kola, Blatná, J. P. Koubka 4
Základní umûlecká ‰kola, Strakonice, Kochana z Prachové 263
Základní umûlecká ‰kola, VodÀany, námûstí Svobody 14
Základní umûlecká ‰kola, Volynû, Palackého 64
Zvlá‰tní ‰kola, Blatná, Holeãkova 1060
Speciální ‰koly, VodÀany, nám. 5. kvûtna 104

Okres Tábor
1. Dûtsk˘ domov a Speciální ‰koly, Radenín 1
2. Domov mládeÏe, Tábor, Komenského 2235
3. DÛm dûtí a mládeÏe, Tábor, Politick˘ch vûzÀÛ 1631
4. DÛm dûtí a mládeÏe, Veselí nad LuÏnicí, Husova 107
5. DÛm dûtí a mládeÏe, Sobûslav, Na Pr‰ínû 27
6. Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Námûstí Fr. KﬁiÏíka 860
7. Gymnázium, Sobûslav, Dr. Edvarda Bene‰e 449/II
8. Obchodní akademie a Vy‰‰í odborná ‰kola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615
9. Odborné uãili‰tû a Praktická ‰kola, Sobûslav, Wilsonova 405
10. Pedagogicko-psychologická poradna, Tábor, Vanãurova 2904
11. Pomocná ‰kola pﬁi ústavu sociální péãe, Centrum zdravotnû postiÏen˘ch, Tábor-ZáluÏí 17
12. Speciální ‰koly pﬁi Dûtské psychiatrické léãebnû, Opaﬁany 160
13. Stﬁedisko praktického vyuãování, Tábor, ÎiÏkovo námûstí 5
14. Stﬁedisko sluÏeb ‰kolám, Tábor, Vanãurova 2904
15. Stﬁední odborná ‰kola a Stﬁední odborné uãili‰tû – Centrum odborné pﬁípravy, Sezimovo Ústí, Budûjovická 421
16. Stﬁední odborná ‰kola a Stﬁední odborné uãili‰tû ﬁemesel a sluÏeb, Tábor, Bydlinského 2474
17. Stﬁední odborná ‰kola a Stﬁední odborné uãili‰tû spojÛ, Tábor, Bydlinského 2474
18. Stﬁední odborná ‰kola obchodní a Stﬁední odborné uãili‰tû obchodní, Tábor, LuÏnická 2572
19. Stﬁední odborná ‰kola pro ochranu a tvorbu Ïivotního prostﬁedí, Veselí nad LuÏnicí, Blatské sídli‰tû 600/I
20. Stﬁední odborná ‰kola stavební a Stﬁední odborné uãili‰tû stavební, Tábor, Bydlinského 2474
21. Stﬁední odborné uãili‰tû technické a Uãili‰tû, Sobûslav, Jiráskova 66/II
22. Stﬁední prÛmyslová ‰kola keramická, Bechynû, Písecká 203
23. Stﬁední prÛmyslová ‰kola strojnická, Tábor, Komenského 1670
24. Stﬁední zdravotnická ‰kola, Tábor, Mostecká 1912
25. ·kolní statek, Tábor 4-Mû‰ice, Ch˘novská 223
26. Vy‰‰í odborná ‰kola a Stﬁední zemûdûlská ‰kola, Tábor, Námûstí T.G. Masaryka 788
27. Základní umûlecká ‰kola Oskara Nedbala, Tábor, Martínka Húsky 62
28. Základní umûlecká ‰kola Václava Pichla, Bechynû, Klá‰terní 39
29. Základní umûlecká ‰kola, Sezimovo Ústí, ·kolní námûstí 628
30. Základní umûlecká ‰kola, Sobûslav, ·kolní námûstí 56
31. Základní umûlecká ‰kola, Veselí nad LuÏnicí, nám. T.G.Masaryka 22
32. Zvlá‰tní ‰kola, Sobûslav, ·kolní námûstí 56
33. Speciální ‰koly, Tábor, tﬁída âs. armády 925
34. Zvlá‰tní ‰kola, Veselí nad LuÏnicí, K Zastávce 532/I

Správa a údrÏba silnic
1. Správa a údrÏba silnic Jihoãeského kraje, Nemanická 10, â. Budûjovice

Kulturní instituce
1. Jihoãeská vûdecká knihovna, Na Sadech 26, 370 59 âeské Budûjovice
2. Al‰ova jihoãeská galerie, 373 41 Hluboká nad Vltavou
3. Jihoãeské muzeum âeské Budûjovice, Dukelská 1, 370 51 âeské Budûjovice
4. Hvûzdárna a planetárium âeské Budûjovice, Zátkovo nábﬁ. 4, 370 01 âeské Budûjovice
5. Zoologická zahrada Ohrada, 373 41 Hluboká nad Vltavou
6. Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Divadelní 218, 390 01 Tábor
7. Jihoãeská komorní filharmonie, KnûÏská 6, 370 21 âeské Budûjovice
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8.
9.
10.
11.
12.

PrácheÀské muzeum v Písku, Velké námûstí 114, 397 01 Písek
Muzeum Jindﬁichohradecka, Balbínovo nám. 19/1, 377 01 JindﬁichÛv Hradec
Regionální muzeum v âeském Krumlovû, Horní 152, 381 01 âesk˘ Krumlov
Prachatické muzeum, Neumannova 13, 381 01 Prachatice
Muzeum stﬁedního Pootaví Strakonice, Zámek 1, 386 01 Strakonice

Zdravotnictví
1. Nemocnice âesk˘ Krumlov, Nad Nemocnicí 153, 381 27 âesk˘ Krumlov
2. Nemocnice Písek, K. âapka 589, 397 23 Písek
3. Nemocnice Prachatice, Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice
4. Okresní nemocnice JindﬁichÛv Hradec, U nemocnice 380/III, 377 38 J. Hradec
5. Okresní nemocnice Strakonice, Radomy‰lská 336, 386 29 Strakonice
6. Okresní nemocnice Tábor, Tﬁ. kpt. Jaro‰e 2000, 390 03 Tábor
7. Psychiatrická léãebna Lnáﬁe, Lnáﬁe 16, 387 42 Lnáﬁe
8. Územní stﬁedisko záchranné sluÏby â. Budûjovice, BoÏeny Nûmcové 6, 370 01 âeské Budûjovice
9. Zdravotnická záchranná sluÏba Prachatice , Sluneãná 939, 383 01 Prachatice
10. Zdravotnická záchranná sluÏba Strakonice, Radomy‰lská 336, 386 29 Strakonice
11. Zdravotnická záchranná sluÏba Tábor, Ch˘novská 276, 390 02 Tábor
12. Zdravotnická záchranná sluÏba TﬁeboÀ, Riegrova 14/II, 379 01 TﬁeboÀ. Od 1. 7. 2004 byla slouãena s Územním
stﬁediskem zdravotnické záchranné sluÏby âeské Budûjovice.

Sociální péãe
1. DD Bechynû, Klá‰terní 3, 391 65 Bechynû
2. DD Budislav, Budislav 1, 392 01 Sobûslav
3. DD Dobrá Voda, Pod lesem 16, 373 16 Dobrá Voda
4. DD Drhovle, Drhovle 44, 397 01 Drhovle
5. DD Horní Planá, Komenského 6/7, 382 26 Horní Planá
6. DD Horní Stropnice, Horní Stropnice 54, 373 35 Horní Stropnice
7. DD Chvalkov, Chvalkov 41, 373 21 Trhové Sviny
8. DD Ch˘nov, Zámecká 1, 391 55 Ch˘nov
9. DD Kaplice, ul. Míru 366, 382 41 Kaplice
10. DD Stachy-KÛsov, KÛsov 1, 384 73 Stachy
11. DD Tuãapy, Tuãapy 1, 391 26 Tuãapy
12. Domov seniorÛ Mistra Kﬁi‰Èana, Bavorská 936, 383 01 Prachatice
13. Peãovatelská sluÏba âeské Budûjovice, NádraÏní 47, 370 01 âeské Budûjovice
14. ÚSP – Centrum zdravotnû postiÏen˘ch Klíãek, ZáluÏí 17, 390 02 Tábor
15. ÚSP Duha, Mukaﬁovského 2309, 397 01 Písek
16. ÚSP Empatie, PraÏská 88, 370 04 âeské Budûjovice
17. ÚSP Pístina, Pístina 59, 378 02 StráÏ nad NeÏárkou
18. ÚSP pro dospûlé Libniã - U Lázní, Libniã 17, 373 71 Rudolfov
19. ÚSP pro mentálnû postiÏenou mládeÏ Maãkov, Maãkov 79, 388 01 Blatná
20. ÚSP pro mentálnû postiÏenou mládeÏ Osek, Osek 1, 386 01 Strakonice
21. ÚSP pro mládeÏ JindﬁichÛv Hradec, Otín-Bobelovka 90, 377 01 JindﬁichÛv Hradec
22. ÚSP Zbû‰iãky, Zbû‰iãky 23, 398 43 Bernartice
23. ÚSS JindﬁichÛv Hradec, âeská 1175/II., 377 11 JindﬁichÛv Hradec

