Příloha č. 3
Zpráva o hospodářské činnosti kraje za rok 2005
Ukazatel
hospodářské
činnosti
v Kč
Výnosy
Náklady
Zisk

nájemné
zasedačky
30 520,00
5 541,60
24 978,40

Hospodářská činnost za OHSP - ORJ 4
Zdravot. Jihočeská
Česká
Gastro
záchran. nemocnice
MMR
pošta
Záruba
a. s.
služba
476 257,08 47 042,40 42 000,00 77 640,00 52 135,50
16 438,00 24 840,00 43 170,00 28 645,50
476 257,08 30 604,40 17 160,00 34 470,00 23 490,00

Celkem
Kč
725 594,98
118 635,10
606 959,88

Hospodářská činnost zajišťovaná odborem hospodářské správy (OHSP - ORJ 4) zahrnovala
pronájmy zasedacích místností, prostor firmě Gastro Záruba (jídelna KÚ), České poště (provozní
prostory včetně přepážky), Ministerstvu pro místní rozvoj, Jihočeské nemocnici, a.s., Zdravotnické
záchranné službě Jihočeského kraje. Výnosy z této činnosti ze zákona nepodléhají zdanění.
Vyúčtování nákladů za energie u firmy Gastro Záruba probíhalo samostatně mimo hospodářskou
činnost přesným propočtem na základě nainstalovaných měřidel. U ostatních činností (zasedačky,
MMR, Česká pošta, Jihočeská nemocnice, a.s. a Zdravotnická záchranná služba Jč kraje) vychází
náklady za energie a služby z kalkulací a jsou určeny smlouvami (tzn. bez dalších přeúčtování
energií a služeb) dle paušálních propočtů energií a služeb na m2 užívaných ploch.
V r. 2005 přeplatilo Ministerstvo pro místní rozvoj nájemné o 1 316,40 Kč a tato částka přechází do
roku 2006 jako část lednové splátky (čili zůstatek na účtu 602 10 je 724 278,58 Kč + 1316,40 Kč =
725 594,98 Kč). Na vyčíslení energií a služeb byl během roku z ORJ OHSP na ORJ OEKO
předáván čtvrtletně přehled.
Hospodářská činnost zajišťovaná kanceláří ředitele (KRED - ORJ 2) zahrnovala 10 vzdělávacích
akcí, určených pro zaměstnance krajského úřadu a pro obce s rozšířenou působností Jihočeského
kraje. V rámci ní bylo proškoleno 140 osob z krajského úřadu a 275 osob z obcí. Výnosy z této
činnosti sice podléhají zdanění, avšak s ohledem na výši výnosů bude daň nulová.
Ukazatel
HČ v Kč
Výnosy
Náklady
Zisk

HČ za
KRED
ORJ 2
373 700,00
167 392,00
206 308,00

Uskutečněné semináře a kurzy :
Vstupní vzdělávání (tři cykly : únor-březen, červen, říjen-listopad)
krajský úřad
29 účastníků
obce
61 účastníků
Nový správní řád v aplikaci na sociální oblast
krajský úřad
29 účastníků
obce

18 účastníků

Novela zákona o ochraně krajiny a přírody
krajský úřad
10 účastníků
obce

20 účastníků

Finanční kontrola v územní samosprávě
krajský úřad
22 účastníků

obce

3 účastníci

Stavební a správní právo
krajský úřad
10 účastníků

obce

47 účastníků

Nový správní řád (dva termíny)
krajský úřad
4 účastníci

obce

110 účastníků

Správní řád z pohledu zákonů k ochraně ŽP
krajský úřad
36 účastníků
obce

16 účastníků

