Usnesení k Závěrečnému účtu Jihočeského kraje za rok 2006
přijaté na jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 26. 6. 2007:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1) Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2006 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením kraje bez výhrad
2) návrh opatření uvedeného v Závěrečném účtu Jihočeského kraje za rok 2006 v
kapitole XII. - Přezkoumání hospodaření kraje
3) a) kumulovaný hospodářský výsledek v objemu 98 788 156,39 Kč upravený o v roce
2006 přijatých 350 000 000,- Kč úvěru od EIB
b) nezapojení 20 000 000,00 Kč nerozdělených prostředků z přebytku roku 2002
c) nezapojení 10 000 000,00 Kč nerozdělených prostředků z přebytku roku 2004
d) očištění a objektivizaci kumulovaného hospodářského výsledku k 1. 1. 2007 o
saldo závazků a pohledávek evidovaných ve výši 71 951 698,69 Kč
e) zapojení kumulovaného výsledku z hospodářské činnosti kraje z minulých let
ve výši 2 137 550,24 Kč do rozpočtu roku 2007 k navýšení objemu pro
rozhodnutí krajské samosprávy
4) rozdělení zůstatku hospodářského výsledku ve výši 69 519 578,38 Kč (po odečtení
samosprávou kraje již schváleného zapojení prostředků v objemu 279 454 429,56 Kč
na základě převoditelnosti)
a) 2 000 000,00 Kč investiční grant na technické zhodnocení požárních zbrojnic
obcí Jihočeského kraje
b) 3 500 000,00 Kč neinvestiční grant na pořízení věcného vybavení jednotek Sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
c) 60 000,00 Kč Horská služba Kramolín - investiční příspěvek na částečnou úhradu
pořízení defibrilátoru k rychlé záchranné akci při ztrátě vědomí a zástavě srdce
d) 100 000,00 Kč Český červený kříž, Úřad oblastního spolku České Budějovice, na
částečné pokrytí "Projektu k systému nouzového ubytování" (z toho investiční
příspěvek na nákup 1 ks elektrocentrály 50 000,- Kč a neinvestiční příspěvek na
nákup hygienických balíčků 50 000,- Kč)
e) 50 000,00 Kč Jihočeská záchranná brigáda kynologů – neinvestiční příspěvek na
činnost organizace (školení členů a výcvik psů)
f) 500 000,00 Kč nákup elektrických zdrojů pro 3 domovy důchodců - investiční
příspěvek zřizovaným organizacím
g) 1 000 000,00 Kč zpracování dokumentace vlastních projektů kraje - Domov
důchodců H. Planá pro strukturální fondy - investiční příspěvek
h) 800 000,00 Kč pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání
stavby dotačního projektu "Snížení energetické náročnosti školského zařízení
Volyně" - investiční příspěvek
i) 1 500 000,00 Kč podpora tvorby ÚPD obcí - investiční grantový program
j) 6 000 000,00 Kč neinvestiční příspěvek školám a školským zařízením
zřizovaným krajem
k) 3 000 000,00 Kč posílení "Programu podpory sportu", zvláště na rekonstrukce a
opravy sportovních zařízení - investiční i neinvestiční grant

l) 10 000 000,00 Kč sociální zařízení obcí – dofinancování zařízení pobytového
typu z důvodu nedostatku prostředků přidělených z dotačního řízení MPSV
m) 6 000 000,00 Kč Zdravotnická záchranná služba – provozní příspěvek nezbytný
k zachování stávajícího rozsahu
n) 20 009 578,38 Kč sociální zařízení kraje – odpisy – provozní příspěvek na
činnosti nehrazené MPSV
o) 5 000 000,00 Kč Dětské centrum Strakonice – provozní příspěvek na činnost
p) 3 000 000,00 Kč neinvestiční příspěvek pro Správu a údržbu silnic Jč kraje na
dokončení dopravního značení v oblasti Jindřichohradecka a Českobudějovicka
q) 2 000 000,00 Kč zřízení clearingového centra dopravní obslužnosti
r) 2 000 000,00 Kč nemovité kulturní památky - navýšení neinvestičního grantu
s) 1 000 000,00 Kč neinvestiční příspěvek pro Muzeum středního Pootaví na
rekonstrukci památkového objektu mlýn Hoslovice
t) 2 000 000,00 Kč navýšení příspěvku zřizovaným organizacím na kofinancování
grantů v odvětví kultury
II. ukládá
JUDr. Luboši Průšovi, řediteli KÚ,
v návaznosti na návrh opatření uvedeného v Závěrečném účtu Jihočeského kraje za rok
2006 v kapitole XII. - Přezkoumání hospodaření kraje
§ připravit doplnění SM/55/RK a PP/12/RK o upřesnění podmínek financování
(předfinacování a kofinancování) evropských projektů a zajistit organizačním
zabezpečením jejich dodržování
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