Významné investiční akce v roce 2006

Internetizace knihoven Jihočeského kraje
V roce 2006 byla za účasti strukturálních fondů Evropské unie, státního rozpočtu a rozpočtu kraje realizována hlavní technologická etapa projektu „Internetizace
knihoven Jihočeského kraje“, jehož hlavním smyslem
a cílem je udržet síť knihoven v kraji, rozšířit jimi poskytované služby a pomoci malým obcím a knihovnám při
naplňování povinností vyplývajících z knihovního zákona.
Projekt přispívá ke zpřístupnění moderních technologií
v 255 knihovnách a jejich pobočkách v 220 obcích kraje.
Celkové náklady projektu jsou 13 milionů Kč, z toho
9,5 milionu ze SROP, 1,25 milionu MMR, 1,25 milionu
Jihočeský kraj, zbývající část spoluúčast obcí a dalších
partnerů.

run, z toho 3,6 milionu bylo z Programu rozvoje Jihočeského kraje.

Centrum ochrany fauny v Rozově u Temelína se nachází
v bývalé Schwarzenbergské hájovně.

Muzeum středního Pootaví Strakonice
– záchrana Hoslovického mlýna

26

Muzeum úspěšně pokračovalo v záchranných pracích
na unikátním objektu mlýna, který by se měl stát základem budoucího skanzenu.
Náklady v roce 2006: 4,9 milionu Kč.

Knihovny, které potřebovaly připojit na internet,
vybavil Jihočeský kraj technikou za 13 milionů korun.

ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou
– Centrum ekologické výchovy
V roce 2006 byla stavba dokončena, přičemž vybudování centra stálo 21 milionů korun, polovinu kryla dotace
ze Státního fondu pro životní prostředí, 7,6 milionu Kč
přispěl Jihočeský kraj. Stavba začala v roce 2005 a trvala jeden rok. Centrum bylo otevřeno v listopadu 2006
a děti i dospělí se v něm budou učit, jak správně chránit
přírodu a volně žijící zvířata.

Mlýn v Hoslovicích, jehož záchranou vznikne areál
skanzenu původního jihočeského mlýna.

Nemocnice Strakonice – pavilon nukleární medicíny
Jednalo se o rekonstrukci oddělení nukleární medicíny,
které vzniklo z bývalé ústavní lékárny. Jeho součástí je
gamakamera, která je po českobudějovické nemocnici druhá v kraji. Rekonstrukce stála 26 milionů korun
a práce na přestavbě trvaly devět měsíců.

Nové Centrum ekologické výchovy v hlubocké zoo
respektuje přírodní prostředí.

ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou
– Centrum ochrany fauny v Rozově
V září 2006 zahájilo v Rozově u Temelína provoz nové
Centrum ochrany fauny. Nachází se v bývalé Schwarzenbergské hájovně a jeho součástí je i záchranná stanice pro poraněné živočichy z volné přírody. Rekonstrukce
hájovny a vybudování centra přišlo na 6,5 milionu ko-

Součástí nového pavilonu nukleární medicíny ve strakonické nemocnici je gamakamera, která umožňuje vyšetření veškerých lidských orgánů za pomoci radiofarmak.
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Most evid. č. 1377 – 004 Obora, okr. Tábor
Vzhledem k neuspokojivému technickému stavu stávajícího mostu musel být postaven nový. Most je založen na mikropilotách, vetknutých do monolitického
základu. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým
monolitickým dvoukloubovým rámem s obloukovou
příčlí. Most je dlouhý 10,6 metru. Stavba probíhala od
srpna do prosince.
Realizační náklady: 7 330 245 Kč.

Pavilon B jindřichohradecké nemocnice po rekonstrukci.

Nemocnice Jindřichův Hradec
– rekonstrukce pavilonu B
Nemocnice v roce 2006 pokračovala v rekonstrukci pavilonu B pro oční oddělení a porodnici, která se uskutečnila ve dvou etapách (2004  – 2005 a 2006 – 2007).
Celkové náklady činí 46,5 milionu korun, z toho dotace
Jihočeského kraje 39,2 milionu Kč.
Most Obora.

Nemocnice Písek – pořízení mamografu
Ženy ze severní části kraje už nemusejí dojíždět na preventivní vyšetření prsu až do Č. Budějovic, ale mohou se
objednat do Písku. Písecká nemocnice totiž koupila nový
mamograf. Celkové náklady na mamografické pracoviště byly 5,262 milionu Kč, z toho dotace Jihočeského
kraje 4,968 milionu Kč. Z toho koupě mamografického
přístroje přišla na 1,995 milionu Kč (dotace kraje 1,860
milionu Kč), stavební úpravy na 3,267 milionu Kč (dotace kraje 3,107 milionu Kč).

Silnice III/10575 Jubilejní ulice – České Budějovice
Jednalo se o rekonstrukci ulice Jubilejní v úseku od
Pražské třídy v k.ú. České Budějovice až k železničnímu
přejezdu trati České Budějovice – Praha, včetně úpravy
tohoto přejezdu, a dále v k.ú. Hrdějovice /ulice Nemanická/ až na křižovatku s ulicí Školní v Hrdějovicích. Vedle Jihočeského kraje se na stavbě podílelo též Statutární
město České Budějovice při úpravě svých inženýrských
sítí a úpravě nových chodníků a dále obec Hrdějovice
též při výměně sítí a úpravě chodníku. Stavba probíhala
od května do prosince.
Stavba stála Jihočeský kraj 21 milionů Kč.

Jubilejní ulice v Českých Budějovicích.

Rekonstrukce silnice III/1364 a silnice III/13531
– průtah Košice

Díky novému mamografu v písecké nemocnici nemusejí
už ženy z této části kraje dojíždět
do Českých Budějovic.

Šlo o opravu a v několika úsecích i o rekonstrukci silnic
III/13531 a III/1364 v průtahu obcí Košice u Soběslavi,
v celkové délce cca 950 m (S III/13531) a 504 m (S III/1364).
Součástí realizace byla i výstavba nových chodníků, které
si investičně zajišťovala obec Košice. Stavba zlepšila šířkové uspořádání a tedy i bezpečnost obou komunikací
a rovněž zlepšila průchodnost původně úzkých, přilehlých chodníků. Trvala od dubna do listopadu.
Realizační náklady: 27,3 mil. Kč.
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sestávající z rekonstrukce kanalizace a vodovodu s přípojkami, parkovací a zelené pruhy přiléhající k předmětné komunikaci, včetně sadových úprav a výměna zastaralého veřejného osvětlení. Stavba měla za cíl snížení
značného hlukového zatížení při průjezdu vozidel (kamenná dlažba se vyměnila za asfaltový povrch). Nové
středové ostrůvky zpomalí, často neúměrnou, rychlost
veškeré dopravy. Stavba trvala od března do srpna.
Realizační náklady: 11,6 mil. Kč.

Průtah obcí Košice.

Silnice II/157 v průtahu obcí Srubec
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Tato stavba řešila rekonstrukci silnice II/157 v průtahu
obcí Srubec u Českých Budějovic, která svými stávajícími parametry (nedostatečná šířka) a technickým stavem (deformace a poruchy krytu vozovky) nevyhovovala potřebám silnice II. třídy. Komunikace byla opravena
v celkové délce cca 2700 m. Součástí této investice byly
i úpravy a překládky dotčených stávajících sítí, např.
kabelu NN (E.ON), veřejného osvětlení a vedení STL
plynovodu. Současně došlo k výstavbě nových chodníků a obecní kanalizace, které realizovala obec Srubec.
Stavba trvala od dubna do listopadu.
Realizační náklady: 53,5 milionu Kč.

Rekonstrukce přístupové komunikace k hraničnímu
přechodu Studánky – Weigetschlag – silnice II/161
Rekonstrukce silnice II/161 k hraničnímu přechodu s Rakouskem byla realizována v rámci programu INTERREG
III A – Česká republika – Rakousko za finanční spoluúčasti fondů EU, státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje. Náklady stavby dosáhly částky 10 199 468
Kč. Rekonstrukce komunikace se týkala úseku Studánky
– státní hranice v celkové délce 3,453 km. V tomto úseku byl kompletně zrekonstruován živičný kryt vozovky,
včetně silničního příslušenství.

Silnice v úseku hraničního přechodu Studánky.

Silnice II/167 Borová Lada – Horní Vltavice

Stavba řešila rekonstrukci silnice II/141 v průtahu města Vodňany (zde ulice Bavorovská a Palackého) včetně
autobusových zastávek, v celkové délce cca 700 m.
Součástí stavby byla rovněž investice města Vodňany

Rekonstrukce silnice II/167 Borová Lada – Horní Vltavice
v celkové délce 13,255 km byla realizována v rámci programu INTERREG III A – Česká republika – Bavorsko za
finanční spoluúčasti fondů EU, státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje. Stavební náklady na rekonstrukci příhraniční komunikace dosáhly celkové částky
24 953 306 Kč. Zrekonstruován byl živičný kryt vozovky
včetně oprav stávajících silničních mostů, trubních propustků a celého silničního příslušenství.

Průtah městem Vodňany.

Silnice Borová Lada – Horní Vltavice.

Průtah obcí Srubec u Českých Budějovic.

Rekonstrukce silnice II/141 Bavorovská ul.,
Vodňany
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Prostředky vynaložené na grantovou a dotační politiku kraje
Granty

45 409 822,50 Kč

Grantové programy AP PRK

129 196 883,32 Kč

Příspěvky a dotace

286 945 522,44 Kč

v tom Program obnovy venkova (POV)
Záštity
Dary a mimořádné výpomoci
Zvlášť významné akce

64 076 700,00 Kč
1 802 000,00 Kč
231 000,00 Kč
2 000 000,00 Kč

Odstranění povodňových škod

21 526 000,00 Kč

Grantová schémata – kofinancování programů EU

47 208 438,76 Kč

Celkem odeslané prostředky

Na granty bylo v roce 2006 z celkového objemu
45 409 822,50 Kč vyplaceno 3 509 823 Kč na podporu územně plánovací dokumentace obcí, 1 292 784 Kč
na tvorbu krajiny a podporu biodiverzity, 1 482 913,50
Kč v oblasti podpory sportu, tělovýchovy a zájmové
činnosti mládeže, 2 000 000 Kč na obnovu movitého
kulturního dědictví, 17 630 804 Kč na podporu nemovitých kulturních památek, 4 520 040 Kč v rámci grantu
na „Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných
staveb“, 994 000 Kč na obnovu drobné sakrální architektury v krajině, 100 000 Kč na grant podpory programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště, 1 200 000
Kč na ekologické vzdělávání a výchovu a 12 679 458 Kč
na krajské programy podpory sportu a tělovýchovy.
Grantové programy Akčního plánu rozvoje kraje
byly podpořeny celkovou částkou 129 196 883,32 Kč.
V rámci AP PRK byly financovány např. 44 475 010,75 Kč
programy na podporu výstavby vodohospodářské
infrastruktury, 12 353 331,73 Kč na ochranu před
povodněmi, 9 781 884,98 Kč na vybavení JSDH obcí,
7 298 200 Kč na rekonstrukci a obnovu stávajících sportovišť, 3 622 925,07 Kč na podporu a rozvoj protidrogové politiky, 4 274 851,82 Kč na podporu živé kultury,
4 074 962,60 Kč na šetrnou turistiku aj.
V oblasti příspěvků a dotací bylo mimo POV v roce
2006 poskytnuto celkem 222 868 822,44 Kč. Největší
objem 50 939 941 Kč byl uvolněn na investice v oblasti
školství z Fondu rozvoje školství. Významně podpořeno bylo také hospodaření v lesích částkou 44 820 291
Kč. Dále bylo rozděleno 9 100 000 Kč na financování
potřeb JSDH obcí, 13 512 000 Kč na regionální funkce knihoven a 12 818 698,70 Kč na úsporná opatření
z energetických auditů. Dalšími podpořenými oblastmi byly kultura a cestovní ruch, a to celkovou částkou
15 277 128,74 Kč (především 2 500 000 Kč na projekt
Jihočeské divadlo venkovu a 1 329 800 Kč na příspěvky v tématické skupině kultura, 2 000 000 Kč pro kulturní centrum Bazilika a 1 500 000 Kč na cyklobusy) a
zdravotnictví a sociální služby částkou 40 954 340 Kč
(především 7 000 000 na lékařské služby první pomoci,
9 200 000 Kč pro Nemocnici ČB, a. s., 5 805 000 Kč pro
Jihočeské nemocnice, a.s., 8 000 000 Kč na rekonstrukci budovy hospice sv. J.N.Neumanna a 3 434 400 Kč na

534 320 027,90 Kč

protidrogovou politiku). Dále bylo rozděleno například
15 628 623 Kč na provoz a investice Jihočeského letiště
ČB, a.s., 3 500 000 Kč na školní pomůcky a učebnice
a 1 907 000 Kč na podporu tělovýchovy a sportu. V rámci Programu obnovy venkova financovaného z krajských prostředků bylo přímo na neinvestiční podpory
uvolněno 43 837 200 Kč a na investiční 20 239 500 Kč.
Na záštity poskytla samospráva kraje v roce 2006 celkově 1 802 000 Kč, například na Královský hudební festival, 42. ročník Mogul Šumava Rallye Klatovy, FestArt
2006, projekty Setkání v Mnichově a Vlak pro Evropu,
divadelní festival Miraculum v Českém Krumlově aj.
Na dary a mimořádné výpomoci bylo v roce 2006
v rámci celkově vyplacených 231 000 Kč poskytnuto
160 000 Kč obyvatelům zříceného činžovního domu
v Táboře, 20 000 Kč Tomáši Vernerovi za vynikající sportovní výkony a reprezentaci kraje, 15 000 Kč pro obec
Borová Lada jako Cenu hejtmana apod.
Na zvlášť významné akce byly v roce 2006 vyplaceny
2 000 000 Kč, například na Eurorando 2006, XVII. ročník hudebního festivalu Emy Destinové, Bohemia Jazz
Fest, Festival dechových hudeb Karla Valdaufa, výstavu
Vzdělání a řemeslo atd.
Na odstranění povodňových škod kraj v roce 2006
vynaložil celkem 21 526 000 Kč, z toho po 8000 Kč
232 fyzickým osobám poškozeným povodní v celkové
částce 1 856 000 Kč. Správa a údržba silnic JčK obdržela neinvestiční prostředky na odstranění škod ve výši
19 670 000 Kč.
U grantových schémat v roce 2006 kraj spolufinancoval vybrané projekty EU u zřizovaných organizací kraje
a cizích subjektů v celkové výši 47 208 438,76 Kč.
Na akce grantových schémat SROP bylo v rámci kofinancování projektů EU poskytnuto celkem 9 913 034,55 Kč
(jednotlivá GS SROP: „GS na podporu drobných podnikatelů v JčK“ 1.1 D SROP – 815 338,95 Kč; „GS na
podporu malých a středních podnikatelů v JčK“ 1.1
MSP SROP – 3 549 219,89 Kč; „GS na podporu místních komunikací v JčK“ 2.1.1 SROP – 415 713,22 Kč;
„GS na podporu sociální integrace v JčK“ 3.2 SROP –
1 784 943,76 Kč; „GS na podporu regionálních a míst-
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ních služeb cest. ruchu v JčK pro veřejné subjekty“ GS
4.1.2 VS SROP 585 678,87 Kč; „GS na podporu regionálních a místních služeb cest. ruchu v JčK pro podnikatelské subjekty“ – 4.1.2 PS SROP 419 095,96 Kč; „GS na
rozvoj infrastruktury pro cest. ruch v JčK pro podnikatelské subjekty“ 4.2.2 SROP – 2 343 043,90 Kč).
Dále bylo poskytnuto zřizovaným organizacím kraje
a cizím subjektům v rámci kofinancování individuálních projektů EU v JčK celkem 37 295 404,21 Kč, kde
největší podíl tvoří dotace pro Správu a údržbu silnic
JčK na opravu silnic v rámci pěti projektů EU ve výši
16 097 404,22 Kč.

Školství, mládež a tělovýchova
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Pro oblast tělovýchovy a sportu byla v roce 2006 vyčleněna v rozpočtu Jihočeského kraje částka 10,17 mil.
Kč. Z toho byla finančními prostředky ve výši 1,5 mil.
Kč podpořena „organizace a výchova fotbalové mládeže“ a v rámci dotačního programu „Jihočeské krajské
programy podpory sportu pro rok 2006“ byly vyhlášeny
čtyři specifické programy s celkovou alokací 8,67 mil.
Kč. V Programu I „Příspěvky na rekonstrukce a vybavení sportovních zařízení“ přišlo celkem 183 žádostí
s celkovou výší požadované dotace 25,735 milionu Kč,
schváleno bylo přidělení dotací 67 vybraným subjektům
v celkové částce 7,179 milionu Kč. V Programu II „Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti sportu“ přišlo 37
žádostí s požadavkem na 1,820 milionu Kč. Dvaadvacet
vybraných žadatelů obdrželo celkovou dotaci 680 tisíc
Kč. V Programu III „Sport handicapovaných“ požadovalo 12 žadatelů 346 tisíc Kč, deset vybraných obdrželo
celkem 189 tisíc Kč. V Programu IV „Podpora veřejně
přístupných sportovních akcí se zaměřením na mládež“
bylo 74 žádostí na částku 1,965 milionu Kč, 423 vybraných žadatelů obdrželo celkovou částku 693 tisíc Kč.

Projekt „Růžová pro budoucnost“, týkající se Skautského domu v Jindřichově Hradci, byl realizován v rámci
grantového programu Jihočeského kraje „Rekonstrukce
a opravy kluboven a základen“.

na 1,337 milionu Kč, 13 vybraných subjektů obdrželo
345 tisíc Kč. V programu IV „Podpora informačních
systémů mládeže a klubů otevřených dveří“ přišlo 15
žádostí s požadavkem na 1,188 milionu Kč, devět vybraných subjektů dostalo dotaci ve výši 619 tisíc Kč.
V Programu V „Podpora specifické prevence sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže“ požadovalo 37
subjektů 1,202 milionu Kč, 17 vybraných obdrželo částku v celkové výši 355 tisíc Kč.
Doprava a silniční hospodářství

V tématické skupině „Zájmová činnost mládeže“ bylo
vyhlášeno pět specifických programů, na které byly alokovány finanční prostředky v celkové výši pět milionů
Kč. V Programu I „Podpora pravidelné zájmové činnosti
a materiálně-technického vybavení“ přišlo 129 žádostí
s požadavkem na 8,119 milionu Kč. Vybraných 41 žadatelů obdrželo 2,168 milionu Kč. V Programu II „Podpora soutěží a akcí zaměřených na neorganizované děti
a mládež“ požadovalo 72 subjektů 2,071 milionu Kč,
vybraných 23 dostalo dotaci v celkové výši 512 tisíc Kč.
V Programu III „Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže“ přišlo 34 žádostí

V oblasti dopravy a silničního hospodářství byly prostředky na grantovou a dotační politiku vynaloženy na
„Podporu programu dopravy dětí na dopravní hřiště“.
Úkolem grantu je v maximální možné míře podpořit
a umožnit co nejširší účast dětí z jednotlivých mateřských
a základních škol celého Jihočeského kraje na výuce na
dětských dopravních hřištích jako skupiny nejvíce zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích,
a to tím, že umožňuje školám, které nesídlí v blízkosti
dopravního hřiště, čerpat podporu Jihočeského kraje na
přepravu dětí na výuku na dětské dopravní hřiště. Cílem
je přispívat tímto krokem systematicky k získávání základních teoretických i praktických znalostí a dovedností
o dopravních předpisech z praktické jízdy, technických
znalostí a první pomoci, dále k motivaci k bezpečné jízdě a dopravní kázni vůbec, k vyšší bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích a dlouhodobě i ke snižování nehodovosti v silničním provozu, a využívat přitom
v maximální možné míře dopravních hřišť jako jedné
z nejúčinnějších forem dopravní výchovy, především
k systematickému výcviku cyklistů – začátečníků.

V rámci grantového programu Jihočeského kraje
„Rekonstrukce a obnova vybavení stávajících sportovišť“ se realizovala oprava víceúčelového hřiště ve
Vacově.

V oblasti dopravy slouží pro výcvik cyklistů – začátečníků grant „Podpora programu dopravy dětí na dopravní
hřiště“, který se ze strany základních škol setkává s
velkým zájmem.

Prostředky v ynaložené na grantovou a dotační politiku

„Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní
hřiště“ byla v roce 2006 vyhlášena jako grantový program Jihočeského kraje, celkem 40 škol dostalo finanční podporu v celkové výši 100 000 korun.

Životní prostředí, zemědělství a lesnictví
Jihočeský kraj v roce 2006 poprvé podpořil včelaře.
Z grantového programu Podpora začínajících a evidovaných stávajících včelařů bylo z 53 podaných projektů
uspokojeno 48, na které bylo poskytnuto 769 600 Kč.
Z grantového programu Podpora systému EVVO v Jihočeském kraji a podpora stanic pro handicapované živočichy šlo 902 000 Kč na 17 projektů a 298 000 Kč na
podporu činnosti stanic pro handicapované živočichy.
V grantovém programu Tvorba krajiny a podpora biodiverzity dostalo finanční podporu 15 žadatelů, celková
výše grantu činila 1 070 716 Kč. Celkový finanční objem ve výši 7 171 792 Kč, kterým bylo pokryto 26 akcí,
činil u grantového programu Akčního plánu programu
rozvoje Jihočeského kraje na ochranu před povodněmi.
Z grantového programu Podpora výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury bylo poskytnuto na výstavbu a obnovu ČOV a výstavbu a obnovu kanalizace
pro obce 35 029 231 Kč na 34 akcí. Na podporu řádného hospodaření v lesích bylo formou příspěvků poskytnuto 44 820 291 Kč, z čehož největší podíl ve výši
přesahující 27 000 000 Kč připadl na obnovu, zajištění
a výchovu porostů. Touto částkou bylo uspokojeno více
než tisíc žadatelů, z nichž převažující část činily obce
(364), dále fyzické osoby (277), právnické osoby (217),
fyzické osoby podnikající (130) a další vlastnické formy.
Na vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje
bylo poskytnuto 250 000 Kč, například na chovatelské
přehlídky a výstavy, soutěže zemědělských a lesnických
škol a učilišť, Jihočeské dožínky a akce Den Země 2006
v Jihočeském kraji.

Kultura, památková péče a cestovní ruch
Jihočeský kraj vyhlásil v oblasti památkové péče čtyři granty určené k podpoře zachování a obnovy kulturního dědictví, v nich byla rozdělena celková částka 25 milionů Kč.
Grant „Nemovité kulturní památky“ byl vypsán na podporu zachování a obnovy nemovitých kulturních památek s důrazem na zachování jejich památkové podstaty,
vhodného využívání a veřejnou prezentaci. Celkem bylo
podáno 267 žádostí, rozděleno bylo 17 183 000 Kč
mezi 143 žadatelů.

V roce 2006 se poprvé rozdělovaly peníze v rámci
grantu pro začínající a evidované stávající včelaře.

Grant „Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných
staveb“ sloužil k vyrovnání rozdílu nákladů obnovy, pokud byly z důvodů památkové ochrany nemovitosti vyšší
než obvyklé. Celkem bylo podáno 97 žádostí, rozděleno
bylo 4 817 000 Kč mezi 76 žadatelů.
Grant „Movité kulturní dědictví“ byl vypsán na podporu zachování a obnovu předmětů kulturně historické hodnoty, které jsou převážně umístěny na veřejně
přístupných místech. Celkem bylo podáno 42 žádostí,
rozděleny byly 2 000 000 Kč mezi 37 žadatelů.
Grant „Obnova drobné sakrální architektury v krajině“
byl určen k podpoře obnovy a zachování kapliček, Božích muk a křížů v krajině jižních Čech. Celkem bylo
podáno 97 žádostí, rozdělen byl 1 000 000 Kč mezi
60 žadatelů.
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V rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu na rozvoj infrastruktury
pro cestovní ruch v Jihočeském kraji pro podnikatelské
subjekty byla dokončena rekonstrukce a nakoupeno
vybavení Hotelu Podhrad v Hluboké nad Vltavou.

V oblasti kultury a cestovního ruchu byla ve čtyřech
grantových programech rozdělena celkem částka 13 milionů Kč. V grantovém programu „Rozvoj infrastruktury
podporující šetrnou turistiku“ se jednalo o částku 4 075
000 Kč, kterou se podpořilo 21 projektů. V grantovém
programu „Produkty a služby v cestovním ruchu“ se na
24 akcí rozdělily 2 925 000 Kč. V grantovém programu
„Podpora informačních center“ se 13 akcí dočkalo finanční podpory v celkové výši 1 500 000 Kč. Čtvrtým,
posledním grantovým schématem, byla „Podpora živé
kultury“, kde se rozdělily 4 500 000 Kč na 63 akcí.

Regionální rozvoj a evropská integrace
V roce 2006 rozdělil Jihočeský kraj v rámci Akčního
plánu Programu rozvoje kraje 88,7 milionu korun prostřednictvím grantových programů, v jejichž rámci bylo
například 7 171 791 Kč rozděleno na ochranu před
povodněmi, 2 500 000 Kč na podporu a rozvoj protidrogové politiky, 4 073 000 Kč na šetrnou turistiku,
11 000 000 Kč na budování atletických drah s umělým
povrchem. Dále bylo grantovými programy mimo Akční
plán rozděleno dalších 21,9 mil. Kč.
V oblasti příspěvků a dotací směřovalo loni na podporu
výstavby vodohospodářské infrastruktury 84 327 637
Kč, v rámci grantového programu na podporu jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí a ostatních složek
Integrovaného záchranného systému bylo přerozděleno
5 137 500 Kč.

Prostředky v ynaložené na grantovou a dotační politiku

Jihočeský kraj zajistil pro subjekty z regionu v roce 2006
přísun prostředků ze strukturálních fondů Evropské
unie (ESF a ERDF). Prostřednictvím grantových schémat
Společného regionálního operačního programu, grantového schématu v opatření 3.3 Operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů a projektu Posílení absorpční a
administrativní kapacity Jihočeského kraje bylo rozděleno více než 120,7 mil. Kč (73 mil. GS SROP, 42,5 mil. Kč
GS 3.3 OPRLZ, 5,25 mil. Kč projekt Posílení absorpční a
administrativní kapacity Jihočeského kraje).
Jednou z významných cílených projektových aktivit je
v Jihočeském kraji realizace projektu 3.3. SROP „Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského
kraje“. Hlavním cílem bylo vytvoření sítě tzv. „manažerů specialistů“ a „manažerů území“. Jejich činnost byla
zahájena v říjnu 2006. Tito vyškolení odborní pracovníci
byli a jsou (realizace projektu pokračuje v roce 2007)
zaměstnáni u vybraných organizací, jejichž působnost
je rovnoměrně rozdělena do správních území 17 obcí
III. typu. Hlavním úkolem těchto manažerů je příprava
potenciálních zájemců na čerpání prostředků ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 – 2013.
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Tento hlavní cíl bude naplňován prostřednictvím řady
dílčích aktivit jednotlivých manažerů v průběhu doby
trvání projektu.

V rámci grantového schématu Společního regionálního
operačního programu na podporu malých a středních
podnikatelů v Jihočeském kraji se ﬁnanční prostředky
strukturálních fondů EU a Jihočeského kraje využily
kromě jiného také na zakoupení technologického
vybavení pro výrobu ocelových konstrukcí v PKD Dačice.

Sociální věci a zdravotnictví
Alokace v Kč
/čerpání

Název grantu / dotace
GP JK Podpora protidrogové politiky

2 500 000

GP JK Realizace rozvoje psychosociální péče a práce s dětmi trpícími
syndromem CAN (děti týrané, zneužívané, zanedbávané)
GPJK Realizace záměru zajištění institucionalizované péče o děti a mládež

300 000
2 000 000

GP JK Podpora poskytování zdravotně -sociální péče u pacientů v terminální fázi onemocnění

999 809

GP JK Podpora odstraňování bariér v ústavní sociální péči

491 694

Dotační výběrové řízení pro občanská sdružení, církevní právnické osoby,
obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby, které vyvíjejí veřejně
prospěšnou činnost v oblasti poskytování sociálních služeb

52 260 000

Celkem

58 551 503

Cílem grantových a dotačních titulů v roce 2006 v sociální a zdravotní oblasti byla podpora zařízení a služeb,
jejichž zajištění není v Jihočeském kraji dostačující, tyto
služby jsou potřebné a zároveň jsou obtížně dostupné všem potřebným občanům na území Jihočeského
kraje.
Jako každoročně byly podpořeny služby protidrogové
prevence, jejichž poskytovatelé mají omezený přístup
k finančním prostředkům, a to i v rámci EU. Své místo
zde měla také problematika psychosociální péče a práce
s dětmi trpícími syndromem CAN.
Jednou z priorit byla podpora poskytování zdravotně–
sociální péče u pacientů v terminální fázi onemocnění,
kdy byly podpořeny projekty, umožňující těmto lidem

za pomoci profesionálních zdravotnických a sociálních
pracovníků prožít poslední stadium života v klidném
a empatickém prostředí.
V neposlední řadě byla specifikována potřeba podpořit odstraňování bariér v ústavní sociální péči. Zde byly
podpořeny investice do úprav, které lidem v těchto pobytových zařízeních usnadňují pohyb a zajišťují bezpečnost v jejich každodenním životě.
Vzhledem k potřebnosti optimálně fungujících sociálních
služeb v Jihočeském kraji proběhlo v rámci odboru, jako
každoročně, dotační výběrové řízení pro občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou
činnost v oblasti poskytování sociálních služeb.

Výše příspěvků na provoz zřizovaných organizací

Školství
V oblasti školství byl kraj k 1. 1. 2006 zřizovatelem 142
škol a školských zařízení.
V roce 2006 byl z rozpočtu kraje školám a školským
zařízením zřizovaným Jihočeským krajem schválen příspěvek na provoz ve výši 481 765 000 Kč a dále byly
z rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky do
Fondu rozvoje školství ve výši 33 900 000 Kč na akce
schválené zřizovatelem.
Celkové výdaje Fondu rozvoje školství v roce 2006 činily 62 339 000 Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty
především na akce související s hygienickými předpisy,
na akce vyplývající z energetických auditů, na dokončení rekonstrukce spojovacího koridoru Gymnázia Prachatice, rekonstrukci školní jídelny ZŠ Český Krumlov,
odkup budovy VOŠ sociální a Střední pedagogické školy
Prachatice, na zaplacení splátky na odkup budovy SPŠ
Písek a jiné.

Největší objem dotace ze státního rozpočtu ve výši
4 415 063 000 Kč byl určen pro školy a školská zařízení,
jejichž zřizovatelem jsou kraj i obec, na tzv. přímé výdaje, tj. na platy, ostatní osobní výdaje, odvody na úhradu
sociálního a zdravotního pojištění, FKSP a ostatní neinvestiční výdaje.
Další dotace byly určeny pro soukromé školy ve výši
157 163 000 Kč, na soutěže ve výši 1 865 000 Kč, na
státní informační politiku ve vzdělávání pedagogických
pracovníků ve výši 55 019 000 Kč, na prevenci kriminality a protidrogovou politiku ve výši 851 000 Kč,
na projekty romské komunity ve výši 551 000 Kč, na
projekt „Hodina“ v 7. ročnících základních škol ve výši
3 545 000 Kč, projekt „Pilot 1“ ve výši 142 000 Kč, na
podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
ve výši 3 500 000 Kč, na bezplatnou přípravu dětí azylantů na základní vzdělávání ve výši 74 000 Kč, na kompenzační učební pomůcky jeden milion korun a další.

Ze státního rozpočtu od MŠMT ČR v roce 2006 obdržel
OŠMT finanční prostředky ve výši 4 647 344 000 Kč
a z úřadů práce finanční prostředky na zřízení společensky účelného pracovního místa ve výši 2 557 000 Kč.
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Doprava
V roce 2006 hospodařila Správa a údržba silnic Jihočeského kraje s těmito finančními prostředky poskytnutými
Jihočeským krajem:
1) Provozní prostředky v celkovém objemu

831 022 tis. Kč

z toho: 1) na úhradu provozních výdajů

592 000 tis. Kč

2) na odstranění mimořádných škod po zimě 2005/2006 na silnicích II. a III. třídy

30 000 tis.Kč

3) na zvýšené výdaje na údržbu silnic II. a III. třídy po zimě 2005 / 2006

30 000 tis. Kč

4) na odpisy silnic a mostů

117 798 tis. Kč

5) na odstraňování mimořádných škod po povodních 2006 na silnicích II. a III. třídy

46 700 tis. Kč

6) příspěvek na kofinancování akcí financovaných ze SROP

14 524 tis. Kč

(po proúčtování dohadných položek)
2) Investiční prostředky v celkovém objemu
z toho: 1) na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
2) na nákup 2 speciálních podvozků dopravních prostředků

10 500 tis. Kč
2 500 tis. Kč
8 000 tis. Kč

Výše příspěvků na provoz zřizovaných organizací

Kultura

Sociální věci a zdravotnictví

Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích
– příspěvek na provoz z JčK 26 148 000 Kč,
na investice 12 162 745 Kč, účelová dotace 25 000 Kč,
účelová dotace ze státního rozpočtu 707 000 Kč.

Hospodaření všech příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných Jihočeským krajem za rok
2006 skončilo s kladným hospodářským výsledkem.
Zřizovaným organizacím v sociální oblasti byl v roce
2006 schválen příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele pro domovy důchodců ve výši 171 000 000 Kč,
pro ústavy soc. péče byl schválen příspěvek ve výši
151 450 000 Kč, pro ústav sociálních služeb J. Hradec
(ÚSS J. Hradec) ve výši 89 000 000 Kč a pro Pečovatelskou službu České Budějovice (PS Č. B.) byl schválen
příspěvek ve výši 13 570 000 Kč. Dle upraveného rozpočtu čerpaly domovy důchodců neinvestiční příspěvky
171 979 770 Kč, ústavy sociální péče 156 320 270 Kč,
Ústav sociálních služeb J. Hradec čerpal 90 110 220 Kč
a PS Č. B. čerpala 13 728 760 Kč. Veškeré poskytnuté
finanční prostředky na provoz zřizovaných organizací
byly vyčerpány.

Prácheňské muzeum v Písku
– příspěvek na provoz z JčK 12 610 000 Kč.
Muzeum středního Pootaví
– příspěvek na provoz 6 671 000 Kč,
na investice 376 350 Kč, účelová dotace 80 000 Kč,
účelová dotace ze státního rozpočtu 4 386 089 Kč.
Prachatické muzeum
– příspěvek na provoz z JčK 5 662 000 Kč,
účelová dotace 8000 Kč, účelová dotace
ze státního rozpočtu 86 000 Kč.
Muzeum Jindřichohradecka
– příspěvek na provoz z JčK 10 977 246 Kč,
účelová dotace ze státního rozpočtu 952 000 Kč.
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Regionální muzeum v ČK
– příspěvek na provoz z JčK 6 038 000 Kč,
na investice 582 110 Kč.
Jihočeská vědecká knihovna v ČB
– příspěvek na provoz z JčK 35 885 200 Kč,
příspěvek na investice 17 685 198 Kč, účelová dotace
3 015 000 Kč, účelová dotace ze státního rozpočtu
211 000 Kč.
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
– příspěvek na provoz z JčK 15 875 000 Kč,
na investice 36 340 Kč, účelová dotace 20 000 Kč.
Hvězdárna a planetárium ČB s pobočkou na Kleti
– příspěvek na provoz z JčK 6 930 000 Kč.
ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou
– příspěvek na provoz z JčK 14 700 000 Kč,
příspěvek na investice 7 801 808 Kč, účelová dotace
132 663 Kč, účelová dotace ze státního rozpočtu
1 045 617 Kč.
Divadlo Oskara Nedbala v Táboře
– příspěvek na provoz z JčK 8 138 000 Kč,
na investice 2 083 690 Kč.
Jihočeská komorní ﬁlharmonie ČB
– příspěvek na provoz z JčK 14 742 340 Kč,
účelová dotace 56 000 Kč, účelová dotace
ze státního rozpočtu 579 000 Kč.

Zřizované nemocnice v roce 2006 čerpaly z rozpočtu
zřizovatele příspěvek na činnosti nehrazené ze systému
zdravotního pojištění ve výši 31 955 000 Kč. V některých nemocnicích byla vytvořena pracovní místa v rámci
aktivní politiky zaměstnanosti, tyto nemocnice obdržely od pracovních úřadů dotace na vytvoření pracovních
míst. Na takto vytvořená a provozovaná pracovní místa
a veřejně prospěšné práce poskytly úřady práce v roce
2006 Nemocnici Písek dotaci v celkové výši 59,19 tis.
Kč a Okresní nemocnici Strakonice dotaci v celkové
výši 22,88 tis. Kč. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje čerpala z rozpočtu zřizovatele provozní
příspěvek celkem ve výši 159 800 000 Kč, z toho činil
příspěvek na činnost protialkoholní záchytné stanice 2 000 000 Kč. Psychiatrická léčebna Lnáře čerpala z rozpočtu zřizovatele provozní příspěvek ve výši
232 000 Kč. Veškeré poskytnuté finanční prostředky
na provoz zřizovaných organizací byly vyčerpány.

Rok 2006 v jednotliv ých resor tech – slovo radních

Ing. arch. Robin SCHINKO, 1. náměstek hejtmana
oblast dopravy, dopravní obslužnosti, silničního hospodářství a investic v dopravě
Rok 2006 byl v Jihočeském kraji rokem investic do krajských silnic a rokem významných pokroků při přípravě a
realizaci nadregionálních dopravních sítí.
Dopravními prioritami Jihočeského kraje nadále zůstávají především dálnice D3/R3, silnice R4 a IV. tranzitní
železniční koridor. U dálnice D3 došlo k výraznému posunu ve vlastní realizaci, neboť pokračovala výstavba
úseku stavby Mezno – Chotoviny v délce přibližně 6,8
km. Důležitým mezníkem bylo rozhodnutí o financování
úseku Tábor – Bošilec v délce 30,5 km formou soukromo
-veřejného partnerství (PPP). Na základě tohoto rozhodnutí byla uzavřena mezi ministerstvem dopravy a firmou
Mott MacDonald a jejich partnery smlouva o výkonu
funkce poradce a projektového manažera pro uvedený úsek D3. Předsedou řídícího výboru PPP D3 se stal
hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník. Na silnici R4 na
Písecku pokračovala výstavba křižovatky na Nové hospodě a příprava výstavby dalšího úseku směrem na Mirotice.
Jihočeský kraj se podílel na přípravě těchto staveb také
v oblasti majetkového vypořádání pozemků.
Na konci roku 2006 byla zahájena další důležitá dopravní investice na území našeho kraje, a to stavba IV.
tranzitního železničního koridoru v úseku Tábor – Doubí
u Tábora.
V oblasti investic do krajské silniční sítě poprvé v historii
kraj přijal úvěr, a to od Evropské investiční banky ve výši

800 milionů korun. V roce 2006 byla čerpána první část
tohoto úvěru ve výši 350 milionů korun. Celkově byla
investována do krajských silnic v roce 2006 doposud
nejvyšší částka 1,3 miliardy korun. Také finanční prostředky získané ze strukturálních fondů evropské unie
dosáhly nejvyšší částky v historii kraje – 215,5 milionů
korun.
Příspěvková organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje hospodařila s rozpočtem bezmála jedné
miliardy korun. Kromě běžných úkolů zvládla tato instituce i rychlé a důsledné odstranění následků lokálních povodní a sněhové kalamity z první poloviny roku.
Současně probíhala restrukturalizace organizace, počet
zaměstnanců poprvé klesl pod 900.
Významným rozvojovým projektem Jihočeského kraje
je regionální letiště. Rok 2006 byl prvním rokem činnosti společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
Společnost provozovala bývalé vojenské letiště v Plané
u Českých Budějovic, byl zachován letecký provoz, byl
udržen v dobrém stavu majetek státu určený k převodu
na Jihočeský kraj, byly zpracovány podklady potřebné
pro převod majetku na kraj a také vypracována studie
využitelnosti letiště.
Jsem přesvědčen, že v roce 2006 jsme vytvořili dobré
předpoklady pro dosažení strategických dopravních záměrů Jihočeského kraje v následujících letech.

MUDR. Vladimír PAVELKA, náměstek hejtmana
oblast sociální péče a zdravotnictví
V oblasti zdravotnictví se rok 2006 vyznačoval mimo
jiné dalšími kroky v přípravě jihočeských nemocnic na
transformaci na obchodní společnosti. Vzhledem k
ustanovení § 99a zákona č. 258/2000 Sb. Obchodní
rejstřík zamítl návrh na zápis o zvýšení základního kapitálu již založených akciových společností – nemocnic.
Nemocnice proti zamítnutí podaly odvolání. Zrušením
některých ustanovení zákona č. 245 / 2006 Sb. ke konci
roku 2006 byla naštěstí znovu otevřena cesta k pokračování v započaté transformaci nemocnic. Rovněž tak
Vrchní soud rozhodl o oprávněnosti odvolání nemocnic,
které v roce 2006 tedy vykonávaly svoji činnost i nadále
jako příspěvkové organizace kraje. Ve všech se dařilo
poskytovat vysoce kvalitní a efektivní péči.
Naším jednoznačným cílem přitom je, aby nemocnice
žily zdravým způsobem, transformací na obchodní společnosti se pro pacienty nic nemění, převod na akciové
společnosti nedoprovází rušení nemocničních oddělení.
Liché jsou obavy, že kraj chce mít z nemocnic nějaký
zisk. Pokud dojde ke kladným výsledkům hospodaření,
bude ten výsledek reinvestován do té které nemocnice
a bude využit ve prospěch pacientů.

Rok 2006 byl také prvním rokem, kdy zdravotnická záchranná služba v Jihočeském kraji fungovala jako jedna
příspěvková organizace. Ukazuje se, že vytvoření jedné
a jednotné organizace zdravotnické záchranné služby a
dobudování výjezdových míst vytvořilo dobrou základnu pro vyrovnání příležitostí v poskytování neodkladné
přednemocniční péče pro všechny občany kraje.
Nemalou pozornost zasluhuje investiční činnost Jihočeského kraje v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí.
Zejména v nemocnicích byly realizovány velké investiční
akce, přičemž pro některé z nich jsme získali i prostředky ze státního rozpočtu. Nejednalo se přitom jen o rekonstrukce objektů, ale také o obnovu životně důležité
zdravotnické techniky.
Důležitou roli sehrála v loňském roce v sociální a zdravotní oblasti rovněž grantová a dotační politika kraje.
Téměř 60 milionů rozdělených v grantech a dotačních
řízeních není částka malá, i když je nám jasné, že nemůže pokrýt vše, co by bylo třeba.
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Ing. Bc. Marie HRDINOVÁ, uvolněná členka rady
oblast školství, mládeže a tělovýchovy
Rok 2006 představoval další krok v oblasti školství, mládeže, sportu a zaměstnanosti v rámci Jihočeského kraje
směřující k ustálení optimální nabídky studijních a učebních oborů v souladu s požadavky trhu práce.
Zastupitelstvo kraje schválilo usneseními č. 305 a č.
306 / 2006 / ZK dne 21. 11. 2006 další změny v rejstříku
škol a školských zařízení s účinností od 1. 1. 2007, které
představují další snížení počtu škol ze 142 na 140. Proporcionální redukce škol a školských zařízení v kraji byla
schválena s ohledem na zachování dostupnosti středoškolského vzdělávání s širokou oborovou nabídkou na
úrovni obcí s rozšířenou působností. Kromě toho celá
řada škol a školských zařízení s nadregionální působností nadále zajišťuje výchovu a vzdělávání i pro děti, žáky
a studenty z ostatních krajů republiky. V nadcházejících
letech se budou muset školy vyrovnat již s výraznějším
dopadem poklesu počtu žáků.
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Rok 2006 představoval kvalitní zapojení škol a školských
zařízení v rámci programů Evropské unie do jednotlivých
operačních programů pro čerpání finančních prostředků, kdy školy získaly v období 2004 – 2006 téměř 100
milionů Kč. Realizace těchto projektů výrazně ovlivňuje
další vzdělávání a tím přispívá k nižší nezaměstnanosti
občanů ve srovnání s ostatními kraji, která je stále druhá
nejnižší v republice.
V roce 2006 se Jihočeský kraj jako první chopil možnosti předložit Poslanecké sněmovně zákonodárnou
iniciativu ke změně školského zákona, kterou by došlo
především ke zpřístupnění školských služeb i pro děti,
žáky a studenty cizích státních příslušníků mimo EU.
Tato zákonodárná iniciativa se stala podkladem pro širší
novelu zákona.
Kromě jiného byl rok 2006 též rokem zjišťování ener-

getické náročnosti škol a školských zařízení a v té souvislosti byl spojen s prováděnými energetickými audity.
Ze zjištěných auditů vyplývá, že je nutno provést tzv.
doporučená opatření v oblasti školství ve výši 162 milionů Kč a tzv. nutná opatření ve výši 715 milionů Kč
v období let 2007 až 2015. Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy kraje zpracoval rámcovou představu celkové reprodukce majetku kraje ve správě škol a školských zařízení zřizovaných krajem na roky 2007 – 2010
v tzv. Žluté knize, kterou rada kraje vzala na vědomí.
Byl naplněn i jeden z cílů Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji na roky
2006 – 2009, a to tím, že byla ke dni 27. 4. 2006 zřízena
veřejná Vysoká škola technická a ekonomická se sídlem
v Českých Budějovicích zákonem č. 162/2006 Sb., ze
dne 17. 3. 2006. Kromě jiného na území kraje otevírají
některé vysoké školy své první ročníky jako elokovaná
pracoviště při středních školách, čímž dochází k rozšíření nabídky terciárního vzdělávání v kraji.
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje provedla
v průběhu roku 2006 komplexní analýzu plnění Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihočeském kraji
a na základě jejích závěrů zastupitelstvo kraje schválilo
19. 12. 2006 aktualizaci konkrétních opatření obsažených v této koncepci na následující čtyřleté období.
Pokračovalo i systematické naplňování cílů obsažených
v Koncepci dalšího rozvoje zájmového vzdělávání v Jihočeském kraji i ve Strategii podpory práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji.
V lednu 2006 na Hrách II. zimní olympiády pro děti a mládež ČR v Královéhradeckém kraji získali mladí reprezentanti Jihočeského kraje celkem 13 olympijských medailí
a celkově vynikající 5. místo v celkové klasifikaci krajů.

Jiří NETÍK, uvolněný člen rady
oblast životního prostředí, zemědělství, vodního a lesního hospodářství a rozvoj venkova
Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2006 měla
oblast zemědělství, životního prostředí a venkova jeden
společný cíl, kterým je trvale udržitelný rozvoj kraje. Na
výkon veřejné správy kladl tento cíl nemalé požadavky
a opět byla nezbytná spolupráce s občany a podnikateli.
Problematika, spadající do této oblasti, je velice rozsáhlá
a náročná. I tak jsem přesvědčen, že komunikace veřejné správy s občany, podnikateli, obcemi, ať se týkala
stovek úkonů z hlediska výkonu státní správy či úkonů
směřujících k samostatné působnosti, probíhala minimálně na takové profesní a osobní úrovni jako v roce
předchozím. Samozřejmě, některá opatření, stanovovaná v mezích zákonů, nejsou příliš populární, ale jsou nezbytná k tomu, aby stav životního prostředí Jihočeského
kraje jako celku byl na slušné úrovni.
Prioritou i nadále zůstává využívání všech grantů jak evropských, tak národních k zajištění čistoty vod, odstra-

nění ekologických zátěží a kulturní krajiny. Jak se nám
to dařilo, je dáno v jiné kapitole této výroční zprávy.
Přesto bych chtěl zdůraznit, že z grantového programu
„Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ bylo poskytnuto na výstavbu a obnovu čistíren
odpadních vod a výstavbu a obnovu kanalizace pro
obce 35 milionů korun, přičemž v roce 2006 bylo poprvé uplatněno kofinancování ve výši 10,8 milionu korun,
což byl příspěvek Jihočeského kraje. Další žádosti, spadající do roku 2006 za 49 milionů korun budou přitom
realizovány v roce následujícím, tedy v roce 2007, kdy se
v květnu bude rozhodovat o rozdělení dalších 20 milionů korun.
Rok 2006 doprovázela také další novinka, kterou byla
podpora včelařů. Z 53 podaných projektů začínajících
a evidovaných včelařů bylo uspokojeno 48. S touto aktivitou počítáme i v roce 2007.
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Ing. Pavel PAVEL, uvolněný člen rady
oblast regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního a územního řízení, investic,
správy majetku, evropské integrace a sekretariátu RRRS
Tak jako v předcházejících letech, byl i rok 2006 ve znamení realizace cílů Programu rozvoje územního obvodu
Jihočeského kraje a dalším rokem realizace Programového prohlášení Rady Jihočeského kraje. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří se svojí každodenní prací a svou
činností podíleli na rozvoji našeho kraje, ať se jedná
o občany, podnikatele, organizace či úřady.
Jedním z nástrojů rozvoje kraje je určitě Akční plán rozvoje kraje. V jeho rámci se loni realizovalo celkem 27
grantových programů, což představuje několik stovek
úspěšných žadatelů, kterým byly poskytnuty finanční prostředky. To je úctyhodné číslo, které mj. říká, že
v průměru byly v jednom měsíci realizovány nejméně
dva granty. Mezi ty největší a ty, o které je opakovaně největší zájem, patřily grantové programy Podpora
živé kultury, Program zvýhodněných úvěrů pro drobné a malé podnikatele, Podpora protidrogové problematiky, Rekonstrukce a obnova stávajících sportovišť,
Na ochranu před povodněmi a další. Vedle těchto
dotačních titulů se podařilo dokončit sedm projektů.
V první polovině roku byly zahájeny intenzivní práce na
přípravě nového Programu rozvoje Jihočeského kraje na
roky 2007 – 2013. Strategickým partnerem pro přípravu
a realizaci tohoto programu byla vybrána Vysoká škola
ekonomická v Praze. Nový program, kopírující programovací období Evropské unie, bude dokončen v roce 2007.
Velkou pozornost jsme věnovali rovněž čerpání prostředků na rozvoj kraje ze Strukturálních fondů Evropské
unie. Podíleli jsme se na realizaci projektů a grantových

schémat v rámci Společného regionálního operačního
programu, kde se podařilo vyčerpat všechny alokované
prostředky. Na plné obrátky se rozjel Projekt posílení
absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje, který by měl přispět k přípravě a realizaci projektů
v novém období.
Pokračovaly práce (spolu s Plzeňským krajem) na přípravě Regionálního operačního programu, jehož realizaci
bude zajišťovat nově vzniklý Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.
Rozvoji Jihočeského kraje také významně pomáhá včasná územně plánovací příprava. V roce 2006 bylo dokončeno pořizování a došlo ke schválení územních plánů
velkých územních celků Novohradské hory, Javořická
vrchovina a Blanský les a Změny č. 1 ÚPVÚC Písecko –
Strakonicko. Pro usnadnění situace zvláště menších obcí
při pořízení územních plánů Jihočeský kraj podporuje
obce formou grantu a poskytuje jim příspěvek na jejich
pořízení, který v roce 2006 činil přes čtyři miliony Kč.
Neméně významnou oblastí, kterou zajišťuje Jihočeský
kraj, je správa a nakládání s vlastním majetkem. V této
oblasti lze zhodnotit kladně nárůst hodnoty majetku
k 31. 12. 2006 vyjádřený v účetní hodnotě téměř 480
milionů korun, což mimo jiné svědčí o tom, že majetek
je spravován s péčí řádného hospodáře. Celková účetní
hodnota majetku je tedy k příslušnému datu 21 miliard
korun. Pro kvalitnější správu byly i nadále dopracovávány pasporty majetku.

Ing. František ŠTANGL, uvolněný člen rady
oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Rozvoj našeho regionu v oblasti cestovního ruchu a kultury je již od vzniku Jihočeského kraje jednou z hlavních
priorit. V roce 2006 jsme proto podpořili aktivity všech
subjektů působících jak v cestovním ruchu, tak i v kultuře, zvýšeným objemem finančních prostředků. Na kulturu a cestovní ruch bylo formou grantů rozděleno 13
milionů Kč ve čtyřech programech, kterými byly rozvoj
infrastruktury podporující šetrnou turistiku; produkty
a služby v cestovním ruchu; podpora informačních center a podpora živé kultury. Prostřednictvím příspěvků
bylo částkou 1,8 milionu Kč podpořeno velké množství
kulturních akcí. Podpory se formou dotací dočkaly také
činnost a projekty významných jihočeských institucí
jako jsou Jihočeské divadlo, kulturní centrum Bazilika
nebo divadlo Continuo.
V oblasti cestovního ruchu jsme finančně podpořili
Jihočeskou centrálu cestovního ruchu a Nadaci Jihočeské
cyklostezky, Klub českých turistů obdržel příspěvek na
značení turistických a lyžařských cest a významné finanční prostředky šly do projektů Cyklobusy a Skibusy.

Jihočeský kraj zřizuje 12 kulturních institucí, které dosahují významných úspěchů jak ve vědě, tak i v kulturně
osvětové činnosti a zapojují se do realizace významných
projektů v kraji.
V roce 2006 Jihočeský kraj opět významně přispěl
k rozvoji investiční činnosti těchto institucí, a to celkovou částkou téměř 41 milionů korun. Divadlo Oskara
Nedbala Tábor zrekonstruovalo vzduchotechnické zařízení velkého hlediště divadla, Jihočeská vědecká knihovna úspěšně zahájila přístavbu a nástavbu skladu knihovního fondu, Jihočeské muzeum dokončilo objekt B
v rámci výstavby nového skladu ve Schneiderově ulici.
Muzeum Jindřichohradecka pokračovalo v rekonstrukci
minoritského kláštera (dokončeno severní křídlo) a Muzeum středního Pootaví Strakonice úspěšně pokračovalo v záchranných pracích na unikátním objektu Hoslovického mlýna.
ZOO Ohrada začátkem roku 2006 musela řešit krizovou
situaci spojenou s výskytem ptačí chřipky. Na základě
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doporučení Krajské veterinární správy ČB došlo k zasíťování břehu Munického rybníka a tím se zabránilo styku
ptáků ze zoologické zahrady s volně žijícími živočichy.
Na vyřešení vzniklé situace poskytl kraj ze své rezervy
finanční podporu ve výši dva miliony korun. Dále ZOO
Ohrada dokončila nové Centrum ekologické výchovy
a rekonstrukci objektu stanice pro handicapované živočichy v Rozově u Temelína. Zároveň byla dokončena
stavba „Kontaktní zoologické zahrady, dětského hřiště
a restaurace“, která byla financována z projektu SROP.
Loni byla za účasti strukturálních fondů Evropské unie,
státního rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtů jednotlivých zúčastněných obcí realizována hlavní technologická etapa projektu Internetizace knihoven Jihočes-

kého kraje, jehož hlavním smyslem a cílem je udržet síť
knihoven v kraji, rozšířit jimi poskytované služby a pomoci malým obcím a knihovnám při naplňování povinností
vyplývajících z knihovního zákona. Projekt přispívá ke
zpřístupnění moderních technologií v 255 knihovnách
a jejich pobočkách v celkem 220 zejména malých obcích
Jihočeského kraje.
Jihočeský kraj podporoval obnovu hmotného kulturního
dědictví formou grantů určených na obnovu movitých
předmětů i nemovitostí, a to jak kulturních památek,
tak i ostatních předmětů a staveb kulturně historické
hodnoty. Jednotlivým žadatelům bylo do celého území
kraje rozděleno 25 milionů Kč.

Slovo ředitele krajského úřadu

V šestém roce působení Jihočeského kraje si úřad dal
za úkol pozastavit nárůst počtu pracovníků, ačkoliv
i v roce 2006 došlo k nárůstu a k větší pracnosti některých agend.
Vyžadovalo to především efektivnější přístup k využití
výpočetní techniky a dalších moderních komunikačních
metod, na což bylo zaměřeno vzdělávání našich zaměstnanců. V tomto roce zajišťovalo činnost krajského
úřadu 463 pracovníků. Úřad se nad rámec svých běžných kompetencí nadále zabýval specifickou problematikou Jihočeského kraje: vytváření pohostinné tváře pro
naše návštěvníky. Patří sem především intenzivní snaha
o zlepšení dopravní infrastruktury Jihočeského kraje,
která nás vedla dokonce i k přijetí nezbytného úvěru,
ale i tradiční problematika hraničních přechodů, Bílé stopy, systému relaxační dopravy „cyklobusů“ a „skibusů“,
projekce nových cyklotras a intenzivní propagace regionu. Rádi jsme se podíleli i na zajištění největší turistické
akce v dějinách české turistiky: setkání evropských turistů Eurorando 2006, které se uskutečnilo v září v jižních
Čechách a od něhož si právem slibujeme multiplikační
efekt v šíření zájmu o jihočeskou přírodu i památky
v Evropě. Nemálo úsilí jsme věnovali organizační i informační přípravě nového rozpočtového období EU
2007 – 2013, což znamenalo i přípravu nové instituce:
sekretariátu NUTS II, který byl v první fázi vytvořen zejména ze zkušených pracovníků našeho úřadu. Jsem přesvědčen, že jsme dobře připraveni na úkoly roku 2007.
Během ledna až března zpracoval ekonomický odbor podklady kraje pro návrh státního závěrečného
účtu a proběhlo finanční vypořádání kraje s příslušnými ministerstvy (po zániku okresních úřadů již potřetí)
i se všemi obcemi a dobrovolnými svazky obcí v rámci
kraje.
Plnění rozpočtu bylo prostřednictvím 965 rozpočtových
opatření udržováno v požadovaném souladu tak, aby
při akceptování věcných i metodických změn trvale odrážel realitu. V říjnu zastupitelstvo schválilo aktualizovaný střednědobý rozpočtový výhled kraje na období
2007 – 2013.
V první polovině roku byla provedena přezkoumání
hospodaření za rok 2005 u 619 územních celků a ve
druhém pololetí roku 2006 zabezpečil ekonomický odbor dílčí přezkoumání hospodaření celkem u 613 územních celků. Byly též prováděny i metodické dohlídky pro
obce, které měly v hodnocení hospodaření za rok 2005
uvedeny chyby a nedostatky opakovaně.
Odbor kancelář hejtmana zajišťoval především kvalit-

ní servis zastupitelům Jihočeského kraje a ve spolupráci
s ostatními odbory napomáhal, aby rozhodnutí, která
orgány kraje přijaly, byla uvedena do života Jihočeského
kraje. V oblasti vnějších vztahů a zahraniční spolupráce zabezpečovalo oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce zejména prohloubení a zkvalitnění
spolupráce s nejbližšími sousedy, tj. Horním a Dolním
Rakouskem a Dolním Bavorskem. Kromě toho pokračovala soustavnější zahraniční spolupráce kraje s kantonem Bern, Košickým samosprávným krajem a regionem
Bretaň. Oddělení Stálá kancelář v Bruselu standardním
způsobem fungovalo a bylo velkou pomocí pro krajský
úřad zejména v oblasti evropského práva a včasné informovanosti orgánů Jihočeského kraje o evropských
záležitostech, které se promítaly do života regionů.
V oblasti krizového řízení se příslušné oddělení podílelo na řešení sněhové lednové kalamity v součinnosti se
starosty postižených obcí, hasičským záchranným sborem a armádou. V průběhu března a dubna pracovníci
krizového oddělení ve spolupráci s odborem informatiky zpracovávali podklady a pomáhali Krajské veterinární správě Jihočeského kraje při řešení aviární inﬂuenzy
(ptačí chřipka). V průběhu jarních povodní na přelomu
března a dubna bylo oddělení zapojeno do řešení krizové situace při vyhlášeném stavu nebezpečí hejtmanem
Jihočeského kraje a s povodňovými orgány a složkami
IZS spolupracovalo také při povodních na řece Lužnici
a Nežárce počátkem června 2006. Oddělení informací
a styku s veřejností udržovalo trvalý kontakt s krajskými i celostátními sdělovacími prostředky, připravilo 380
tiskových zpráv, na vyžádání sdělovacích prostředků
zpracovávalo věcné podklady, odpovědi, rozhovory
i tematické články. Organizovalo pravidelné tiskové konference po jednání Rady JK a 15 tématických tiskových
konferencí, včetně tří výjezdních. V gesci oddělení je
příprava Jihočeských novin, které vycházejí coby příloha
Jihočeských deníků Bohemia v rozsahu čtyř tiskových
stran vždy poslední čtvrtek v měsíci.
Činnost samostatného oddělení interního auditu
a kontroly probíhala v souladu s ročním plánem. V průběhu roku byly realizovány tři systémové audity, z toho
jeden následný. Nosným auditem byl systémový audit
zaměřený na problematiku veřejné podpory a jeho cílem bylo ověřit stav plnění povinností krajského úřadu
v oblasti poskytování veřejné podpory, vyplývajících ze
zákona č. 215/2007 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory, a dále ověřit soulad nastavení
pravidel poskytování podpor z rozpočtu kraje s evropskou legislativou. Oddělení v roce 2006 také provedlo
12 kontrol zřízených příspěvkových organizací, z toho
šest následných. Pod garancí oddělení byl dále mj. realizován projekt k zavedení systému řízení rizik na kraj-
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ském úřadu, jehož cílem byla identifikace a ohodnocení
stávajících rizik spojených s činnostmi úřadu.
Odbor legislativy a vnitřních věcí se na úseku samostatné působnosti zabýval různorodou problematikou
činnosti kraje při poskytování právní pomoci ostatním
útvarům úřadu podle jejich věcných a časových potřeb
při tvorbě smluv a ostatních právních dokumentů, vnitřních předpisů kraje, příp. dokumentů.
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V oblasti přenesené působnosti patřilo mezi nejdůležitější úkoly uplynulého roku zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde odbor vykonával
mimo jiné i funkci úřadu registrujícího kandidátní listiny
volebních stran, a voleb do zastupitelstev obcí. Zvýšený
zájem občanů byl zaznamenán v agendě matriční a státo občanské, kde v průběhu roku bylo např. vydáno více
než 10 tisíc osvědčení o státním občanství potřebných
pro vydání cestovního dokladu osobám mladším 18 let.
V ostatních agendách, evidence obyvatel, řízení o přestupcích, veřejných sbírek, ověřování podpisů a listin,
registrace zájmových sdružení právnických osob, dozoru nad dodržováním zákonnosti obcemi v přenesené
působnosti a dalších, byla činnost odboru na standardní
úrovni bez jakýchkoliv poruch.
Oddělení kancelář ředitele vyhlásilo 59 výběrových
řízení na obsazení míst úředníků. Zorganizovalo 15 velkých seminářů pro úředníky KÚ včetně 7 akcí pro obce
Jihočeského kraje. Velkou pozornost věnovalo přípravě
úředníků zejména ve znalostech nové rozpočtové skladby, znalostech uživatelů informačních systémů pomoci
v hmotné nouzi a sociálních službách a zákoníku práce.
Dle požadavků obcí poskytovalo informace z odborných
oblastí – pracovněprávní, zákona o úřednících a platů.
Dále vydalo v rámci metodické činnosti 26 Informačních
listů s odbornou tématikou pro potřeby obcí. Kancelář
ředitele se podílela na organizaci 10 porad se starosty obcí kraje a porad s tajemníky obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností. Kancelář ředitele spravovala
úřední desku úřadu, na které společně s internetovými
stránkami kraje zveřejnila na 675 dokumentů a nadále
zabezpečovala chod recepcí ve dvou budovách krajského úřadu. Oddělení evidovalo 409 stížností a 11 petic.
Odbor regionálního rozvoje a evropské integrace
pokračoval na přípravě dokumentů v rámci jednotlivých
operačních programů pro nové programovací období EU
2007 – 2013, včetně Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad. Zahájil také práce na tvorbě Programu rozvoje kraje na období 2007 – 2013. V souvislosti
s povodněmi na přelomu března a dubna zpracoval odbor přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí
v území postiženém povodní. V souvislosti s přívalovými
dešti, které postihly některé obce v závěru června, odbor zjišťoval škody na majetku obcí a poskytoval obcím
metodickou pomoc při čerpání dotací souvisejících s živelními pohromami.
Odbor územního plánování, stavebního řádu a
investic na oddělení územního plánování vydal, jako
nadřízený orgán územního plánování, celkem 367
stanovisek a vyjádření. Dále bylo vydáno i dalších 126
ostatních vyjádření, týkajících se agendy územního plá-

nování. V roce 2006 bylo dokončeno pořizování a došlo
ke schválení územních plánů velkých územních celků
Novohradské hory, Javořická vrchovina a Blanský les a
Změny č. 1 ÚPVÚC Písecko – Strakonicko. V rámci grantu na podporu územně -plánovací dokumentace obcí
byly uvolněny z rozpočtu kraje celkem 3 509 823 Kč.
Oddělení stavebního řádu obdrželo v roce 2006 celkem
1230 podání, přičemž bylo vydáno celkem 406 správních rozhodnutí. Odbor vypracoval analýzu činností
obecných stavebních úřadů, která bude vždy v půlročních cyklech aktualizována. Oddělením veřejných zakázek a investic bylo zadáno 124 veřejných zakázek za 324
mil. Kč. Stavební zakázky se připravovaly a realizovaly za
technické a odborné pomoci oddělení investic a veřejných zakázek. Rovněž se poskytuje metodická pomoc
příspěvkovým organizacím a někdy i obcím při zadávání
veřejných zakázek. K 31. 12. 2006 odbor převzal agendu regionálního rozvoje z OREI.
V oblasti výkonu státní správy obdržel odbor dopravy a silničního hospodářství celkem 6478 podání.
Z tohoto počtu bylo 1611 podnětů k zahájení správního řízení ukončených rozhodnutím. Z těchto podnětů
bylo 209 odvolání, rozhodnutí o uložení pokuty 421
s celkovou částkou 6 666 500 Kč. Dále byly vyměřeny a
uhrazeny správní poplatky ve výši 798 940 Kč. Investiční
činnost odboru byla v roce 2006 zaměřena zejména na
realizaci stavebních akcí z „Programu obnovy krajských
komunikací na léta 2005 – 2008 (P1)“ (stavební náklady
hrazeny z prostředků půjčky EIB) a „Programu investiční
a neinvestiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy
na území Jihočeského kraje“, tzv. „Bílé knihy“. Tato činnost dosáhla v roce 2006 několika historických milníků,
např. celkové náklady do oprav a investic do silnic II.
a III. třídy dosáhly částky 1,3 miliardy korun, příspěvek
z Evropských fondů dosáhl 216 mil. Kč. Byl také zahájen
proces odstraňování hlukové zátěže, byl realizován od
přípravy přes výběrové řízení až následnou realizaci největší počet akcí (dosáhl čísla 63), bylo opraveno téměř
250 km silnic II. a III. třídy, 12 mostů a několik průtahů
obcí.
Pro odbor školství, mládeže a tělovýchovy byl rok
2006 kromě jiného rokem zjišťování energetické náročnosti škol a školských zařízení a v té souvislosti byl spojen
s prováděnými energetickými audity. Z nich vyplývá,
že je nutno provést tzv. doporučená opatření v oblasti školství ve výši 162 mil. Kč a tzv. nutná opatření ve
výši 715 mil. Kč v období let 2007 až 2015. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy kraje také zpracoval rámcovou představu celkové reprodukce majetku kraje ve
správě škol a školských zařízení zřizovaných krajem na
roky 2007 – 2010 v tzv. Žluté knize, kterou rada kraje
vzala na vědomí. Rok 2006 představoval také kvalitní
zapojení škol a školských zařízení v rámci programů
Evropské unie do jednotlivých operačních programů
pro čerpání finančních prostředků, kdy školy získaly
v období 2004 – 2006 téměř 100 milionů Kč. Realizace
těchto projektů výrazně ovlivňuje další vzdělávání, a tím
i přispívá k nižší nezaměstnanosti občanů ve srovnání
s ostatními kraji, která je stále druhá nejnižší v republice.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pokračoval
v pracích na změně právních forem nemocnic na obchodní společnosti. Vzhledem k ustanovení § 99a zákona
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č. 258 / 2000 Sb. a současně přijetím zákona č. 245 / 2006
Sb. obchodní rejstřík zamítl návrh na zápis o zvýšení základního kapitálu již založených akciových společností
– nemocnic. Nemocnice proti zamítnutí podaly odvolání.
Zrušením některých ustanovení zákona č. 245 / 2006 Sb.
ke konci roku byla znovu otevřena cesta k pokračování
započaté transformace nemocnic. Rovněž Vrchní soud
rozhodl o oprávněnosti odvolání nemocnic, které vykonávaly v roce 2006 svoji činnost jako příspěvkové organizace
kraje. Loňský rok byl zároveň prvním rokem, kdy zdravotnická záchranná služba v Jihočeském kraji fungovala jako
jedna příspěvková organizace. Proces sloučení jednotlivých ZZS zřízených Jihočeským krajem jako příspěvkové
organizace byl dovršen v předcházejícím roce.
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví zpracoval Strategii podpory zemědělského hospodaření na území Jihočeského kraje a pokračoval v pracích na Strategii rozvoje lesního hospodářství na území
Jihočeského kraje, na Koncepci ochrany přírody a krajiny
Jihočeského kraje a na projektu koncepčního charakteru Protipovodňová ochrana na území Jihočeského kraje. Pracovníci odboru začali také pracovat na změnách
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje.
V únoru uzavřel Jihočeský kraj se společností EKO–KOM,
a.s., dodatek ke smlouvě o řešení pilotního projektu,
který byl úspěšně odstartován v roce 2005 a jehož cílem je vytvořit funkční a efektivní systém odděleného
sběru využitelných složek komunálních a obalových
odpadů, který umožní naplnit cíle stanovené Plánem
odpadového hospodářství Jihočeského kraje. Částkou
3,3 milionu Kč tento projekt financovala zmíněná společnost, Jihočeský kraj se na projektu podílel jedním
milionem korun.
Ve spolupráci a prostřednictvím Ministerstva zemědělství České republiky se podařilo úspěšně dokončit
notifikaci krajských pravidel poskytování příspěvků na
hospodaření v lesích na období 2007 až 2013.
Při výkonu státní správy odbor vydal 1342 prvoinstančních
rozhodnutí ve správním řízení. Co do četnosti byla největší frekvence u oddělení ochrany ovzduší (496), vodního
hospodářství (243) a odpadového hospodářství (236).
Ve druhém stupni rozhodoval o 155 odvoláních proti rozhodnutí orgánů obcí. Největší počet odvolacích řízení vyřizovalo oddělení ochrany přírody a krajiny (61), oddělení
lesního hospodářství a zemědělství (47) a oddělení vodního hospodářství (40). Kromě takto vydaných rozhodnutí
v prvním a druhém stupni bylo vydáno přes 5000 jiných
opatření podle jednotlivých složkových zákonů na úseku
ŽP, zemědělství a lesnictví, na které se nevztahují obecné
předpisy o správním řízení (vyjádření, stanoviska, souhlasy,
výjimky, závěry zjišťovacího řízení apod.).
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu prezentoval Jihočeský kraj na domácích i zahraničních veletrzích cestovního ruchu a organizoval samostatné prezentační akce. V rámci příspěvků vypsaných
Jihočeským krajem na podporu projektů s tématikou
kultury a cestovního ruchu byly uvolněny finanční prostředky v celkové výši devět milionů korun. V oblasti památkové péče vyhlásil Jihočeský kraj čtyři granty určené
k podpoře zachování a obnovy kulturního dědictví,

byla v nich rozdělena celková částka 25 milionů korun.
Odbor krajský živnostenský úřad se v roce 2006
zaměřil zejména na realizaci „Usnesení vlády České republiky č. 1006“ ze dne 20. 10. 2004, které řeší zjednodušení vstupu do podnikání a usnadňuje podnikatelům
další kroky, související s plněním administrativních povinností v průběhu jejich podnikatelské činnosti.
V rámci realizace první etapy projektu „Zjednodušení
administrativních postupů“ bylo úkolem vytvoření celorepublikové sítě centrálních registračních míst pro
podnikatele – CRM, která vznikla v současné soustavě prvoinstančních živnostenských úřadů jako základní
místo pro registraci fyzických a právnických osob. Provoz centrálních registračních míst byl zahájen v průběhu
roku 2005 a jejich úkolem bylo, aby podnikatel získal
patřičný přehled, týkající se jeho oznamovacích povinností vůči dalším institucím. Druhou etapou projektu
bylo zapracování příslušných legislativních změn, a to
přijetím zákona č. 214 / 2006 Sb. (novela živnostenského zákona) s účinností od 1. 8. 2006. Na základě těchto
změn byla umožněna praktická realizace projektu pro
zjednodušení administrativních postupů.
V průběhu roku 2006 odbor informatiky pokračoval
v budování stěžejního ekonomického informačního systému GINIS. Byl pořízen modul MAJ pro evidenci majetku Jihočeského kraje. Současně pokračovala snaha
o provázání softwarových aplikací sloužících primárně
k evidenci dotačních titulů kraje s informačním systémem GINIS (bylo realizováno propojení mezi informačními systémy GINIS a Foresta a mezi informačními systémy GINIS a MONIT). Rozšířen byl personální informační
systém FLUXPAM o modul pro sledování vzdělávání
úředníků. V závěru roku odbor informatiky kromě pravidelných upgradů provozovaného aplikačního vybavení vyžadovaného z důvodu zajištění povinností vyplývajících z nové legislativy intenzivně pracoval zejména
na nasazení nového programového vybavení v oblasti
vyplácení sociálních dávek. Kromě toho se pracovníci odboru podíleli na realizaci projektu „Internetizace
knihoven Jihočeského kraje“, v oblasti geografického
informačního systému (GIS) vytvořil odbor v součinnosti
s krizovými orgány mapy oblastí postižených povodněmi v letech 2002 a 2006 a v oblasti GIS také spolupracoval i při mapování výskytu ptačí chřipky na území kraje.
V roce 2006 odbor hospodářské správy zcela zprovoznil kopírovací centrum krajského řadu, jako další
vylepšení poskytování služeb krajskému úřadu a samosprávě. Na úseku hospodářské správy odbor zajišťoval provoz a materiálně technické zabezpečení pro
areály krajského úřadu, které představují asi 22 000 m2
podlahových ploch a 310 kanceláří. Vedle toho oddělení zajišťovalo evidenci, správu a údržbu nemovitého
a movitého majetku v celkové hodnotě 644 milionů Kč.
Odbor přijal a odbavil téměř 250 tisíc písemností, tiskovin, denního tisku a balíků, vedle toho oddělení spisové
služby vyhotovilo skoro jeden milion kopií pro potřeby
krajského úřadu a samosprávy.
PhDr. Jan Stráský
ředitel KÚ (do 31. 12. 2006)
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rozvoje

Odd. lesního hosp.
a zemědělství

Odd. ochrany
přírody a krajiny

Odd. vodního
hospodářství

Odd. odpadového
hospodářství

Odd. školství

Odd. mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Odd. ekonomiky
školství

Odd. zaměstnanosti
a odměňování

Odd. organizační
a kontrolní

Odd. sociálních věcí

Odd. státní sociální
podpory

Odd. zdravotnictví

Odd. silniční
dopravy

Odd. silničního
hospodářství

Odd. pro územní
samosprávu a státní
správu v dopravě

Odd. kultury a
cestovního ruchu

Odd. památkové
péče

Odd. zřizovaných
organizací

Odd. správy sítě

Odd. správy aplikací
a GIS

Odbor kancelář hejtmana

Odbor legislativy
a vnitřních věcí

Odbor grantů a evropské
integrace

Odbor regionálního rozvoje,
územního plánování,
stavebního řádu a investic
Odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy

Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví

Odbor dopravy a silničního
hospodářství

Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

Odbor informatiky

Odbor krajský živnostenský úřad

Odd. krizového
řízení

Odd. Stálá kancelář
JK v Bruselu

Odd. ochrany
ovzduší

Odd. IPPC a EIA

Odd.
sociálně–právní
ochrany dětí

Odd. prevence

Zaměstnanci krajského úřadu

Věková struktura zaměstnanců KÚ k 31. 12. 2006; celkem 463 zaměstnanci

skupina

muži

ženy

celkem

procento

od 20 do 29 roků

23

79

102

22,0

od 30 do 39 roků

32

46

78

16,8

od 40 do 49 roků

47

104

151

32,6

od 50 do 59 roků

51

74

125

27,0

6

1

7

1,5

159

304

463

100,0

od 60 roků
Celkem

Věková struktura zaměstnanců KÚ k 31. 12. 2006
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od 20 do 29 roků
od 30 do 39 roků
od 40 do 49 roků
od 50 do 59 roků
od 60 roků

Věková struktura zaměstnanců KÚ podle pohlaví – muži
od 20 do 29 roků
od 30 do 39 roků
od 40 do 49 roků
od 50 do 59 roků
od 60 roků

Věková struktura zaměstnanců KÚ podle pohlaví – ženy
od 20 do 29 roků
od 30 do 39 roků
od 40 do 49 roků
od 50 do 59 roků
od 60 roků

Zaměstnanci krajského úřadu

Vzdělání zaměstnanců KÚ k 31. 12. 2006; celkem 463 zaměstnanci

vzdělání
VŠ magisterský stud. program

muži

ženy

celkem

procento

105

116

221

47,8

VŠ bakalářský stud. program

4

12

16

3,5

vyšší odborné

2

6

8

1,7

39

166

205

44,3

střední s výučním listem

8

1

9

1,9

střední

0

3

3

0,6

základní

1

0

1

0,2

Celkem

159

304

463

100,0

střední s maturitní zkouškou

Vzdělanostní struktura zaměstnanců KÚ k 31. 12. 2006
VŠ magisterský stud. program
VŠ bakalářský stud. program
vyšší odborné
střední s maturitní zkouškou
střední s výučním listem
střední
základní

Vzdělanostní struktura zaměstnanců KÚ podle pohlaví – muži
VŠ magisterský stud. program
VŠ bakalářský stud. program
vyšší odborné
střední s maturitní zkouškou
střední s výučním listem
základní

Vzdělanostní struktura zaměstnanců KÚ podle pohlaví – ženy
VŠ magisterský stud. program
VŠ bakalářský stud. program
vyšší odborné
střední s maturitní zkouškou
střední s výučním listem
střední
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Školy a školská zařízení
Okres České Budějovice
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Dětský domov a Školní jídelna, Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 168
Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, Holečkova 2
Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice,U Hvízdala 4
Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995
Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13
Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Střední škola obchodu, služeb a podnikání, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/A
Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, J. Š. Baara 2
Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22
Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1
Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59
Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5
Základní škola logopedická, Týn nad Vltavou, Sakařova 342
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3
Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice, Kubatova 1
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové Sviny, Školní 709
Střední odborná škola veterinární a zemědělská, České Budějovice, Rudolfovská 92
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3
Střední odborné učiliště, Lišov, tř. 5. května 3
Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3
Vyšší odborná škola, České Budějovice, Okružní 10
Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43
Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické nám. 1
Základní umělecká škola, Trhové Sviny, Sokolská 1052
Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228

Okres Český Krumlov
Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 40
Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67
Dům dětí a mládeže, Kaplice, Omlenická 436
Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86
Základní škola a Praktická škola, Kaplice, Omlenická 436
Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109
Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342
Základní umělecká škola, Český Krumlov, Kostelní 162
Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2
Základní umělecká škola, Velešín, U Hřiště 527
Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151
Základní škola praktická, Loučovice 51
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Okres Jindřichův Hradec
Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10
Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333
Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213
Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304
Střední škola, České Velenice, Revoluční 220
Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Jindřichův Hradec, Husova 156
Obchodní akademie, Třeboň, Táboritská 688
Základní škola, Dačice, Neulingerova 108
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478
Střední odborné učiliště rybářské, Třeboň, Táboritská 941
Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567
Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II
Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II.
Základní umělecká škola, Dačice, Antonínská 93/II
Základní umělecká škola, Třeboň, Hradební 24
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II
Základní škola praktická, Třeboň, Jiráskova 3

Okres Strakonice
Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319
Dům dětí a mládeže, Blatná, Palackého 652
Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417
Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Základní škola a Mateřská škola, Strakonice, Plánkova 430
Střední škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135
Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745
Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
Střední škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480
Školní jídelna, Volyně, Školní 716
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Strakonice, Želivského 291
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440
Základní umělecká škola, Blatná, J. P. Koubka 4
Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263
Základní umělecká škola, Vodňany, náměstí Svobody 14
Základní umělecká škola, Volyně, Palackého 64
Základní škola, Blatná, Holečkova 1060
Základní škola, Vodňany, nám. 5. května 104

Okres Písek
Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola, Praktická škola, Školní jídelna, Školní družina, Školní klub a Přípravný
stupeň základní školy speciální, Písek, Šobrova 111
Dětský domov a Školní jídelna, Zvíkovské Podhradí 42
Domov mládeže a Školní jídelna, Písek, Budějovická 1664
Dům dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394
Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
Gymnázium, Písek, Komenského 89
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777
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Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420
Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200
Školní rybářství, Protivín, Masarykovo náměstí 12
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55
Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131
Základní umělecká škola, Milevsko, Libušina 1217

Okres Prachatice
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Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Žíchovec 17
Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273
Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137
Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69
Základní škola, Prachatice, Zlatá stezka 387
Střední odborné učiliště, Netolice, Václavská 92
Střední škola, Vimperk, Nerudova 267
Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249
Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110
Základní umělecká škola, Vimperk, Smetanova 405
Základní škola praktická, Vimperk, 1. máje 127

Okres Tábor
Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Radenín 1
Domov mládeže a Školní jídelna, Tábor, Komenského 2235
Dům dětí a mládeže, Tábor, Tržní náměstí 346
Dům dětí a mládeže, Veselí nad Lužnicí, Husova 107
Dům dětí a mládeže, Soběslav, Na Pršíně 27
Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860
Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615
Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405
Základní škola speciální Klíček,Tábor – Záluží 17
Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474
Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474
Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí, Veselí nad Lužnicí I, Blatské sídliště 600/I
Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Tábor, Bydlinského 2474
Střední odborné učiliště technické, Soběslav, Jiráskova 66/II
Střední průmyslová škola keramická, Bechyně, Písecká 203
Střední průmyslová škola strojnická, Tábor, Komenského 1670
Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788
Základní umělecká škola Oskara Nedbala, Tábor, Martínka Húsky 62
Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39
Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628
Základní umělecká škola, Soběslav, Školní náměstí 56
Základní umělecká škola, Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 22
Mateřská škola a Základní škola, Tábor, třída Čs. armády 925
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Správa a údržba silnic
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 10, Č. Budějovice

Kulturní instituce
Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 26, 370 59 České Budějovice
Alšova jihočeská galerie, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Jihočeské muzeum České Budějovice, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
Hvězdárna a planetárium České Budějovice, Zátkovo nábř. 4, 370 01 České Budějovice
Zoologická zahrada Ohrada, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Divadelní 218, 390 01 Tábor
Jihočeská komorní filharmonie, Kněžská 6, 370 21 České Budějovice
Prácheňské muzeum v Písku, Velké náměstí 114, 397 01 Písek
Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo nám. 19 /1, 377 01 Jindřichův Hradec
Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, 381 01 Český Krumlov
Prachatické muzeum, Neumannova 13, 381 01 Prachatice
Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, 386 01 Strakonice

Zdravotnictví
Nemocnice Český Krumlov, Nad Nemocnicí 153, 381 27 Český Krumlov
Nemocnice Písek, Karla Čapka 589, 397 23 Písek
Nemocnice Prachatice, Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice
Okresní nemocnice Jindřichův Hradec, U nemocnice 380/III., 377 38 Jindřichův Hradec
Okresní nemocnice Strakonice, Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
Okresní nemocnice Tábor, kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Psychiatrická léčebna Lnáře, Lnáře 16, 387 42 Lnáře
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, B. Němcové 6, 370 01 České Budějovice

Sociální péče
DD Bechyně, Klášterní 3, 391 65 Bechyně
DD Budislav, Budislav 1, 392 01 Soběslav
DD Dobrá Voda, Pod lesem 16, 373 16 Dobrá voda
DD Drhovle, Drhovle 44, 397 01 Drhovle
DD Horní Planá, Komenského 6/7, 382 26 Horní Planá
DD Horní Stropnice, Horní Stropnice 54, 373 35 Horní Stropnice
DD Chvalkov, Chvalkov 41, 373 21 Trhové Sviny
DD Chýnov, Zámecká 1, 391 55 Chýnov
DD Kaplice, ul. Míru 366, 382 41 Kaplice
DD Stachy – Kůsov, Kůsov 1, 384 73 Stachy
Domov seniorů Mistra Křišťana, Bavorská 936, 383 01 Prachatice
Pečovatelská služba České Budějovice, Nádražní 47, 370 01 České Budějovice
ÚSP – Centrum zdravotně postižených Klíček, Záluží 17, 390 02 Tábor
ÚSP Duha, Mukařovského 2309, 397 01 Písek
ÚSP Empatie, Pražská 88, 370 04 České Budějovice
ÚSP Pístina, Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou
ÚSP pro dospělé Libnič – U Lázní, Libnič 17, 373 71 Rudolfov
ÚSP pro mentálně postiženou mládež Mačkov, Mačkov 79, 388 01 Blatná
ÚSP pro mentálně postiženou mládež Osek, Osek 1, 386 01 Strakonice
ÚSP pro mládež Jindřichův Hradec, Otín – Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec
ÚSP Zběšičky, Zběšičky 23, 398 43 Bernartice
ÚSS Jindřichův Hradec, Česká 1175/II., 377 11 Jindřichův Hradec
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Kontak t y na vedení Jihočeského k raje pro rok 2007

RNDr. Jan Zahradník
hejtman Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 4 NP/4007
tel.: 386 720 492, 386 720 493
e-mail: zahradnik@kraj-jihocesky.cz

Tereza Kalkušová
asistentka hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 4 NP/4007
tel.: 386 720 493
e-mail: kalkusova@kraj-jihocesky.cz
Ivana Kratochvílová
asistentka hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 4 NP/4007
tel.: 386 720 492
e-mail: kratochvilova@kraj-jihocesky.cz
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Ing. arch. Robin Schinko
1. náměstek hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 4 NP/4019
tel.: 386 720 463
e-mail: schinko@kraj-jihocesky.cz

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

MUDr. Vladimír Pavelka
náměstek hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3 NP/3014
tel.: 386 720 462
e-mail: pavelka@kraj-jihocesky.cz

Eva Hamerníková
asistentka náměstka hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3 NP/3014
tel.: 386 720 462
e-mail: hamernikova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Bc. Marie Hrdinová
členka Rady Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 2 NP/2021
tel.: 386 720 459
e-mail: hrdinova@kraj-jihocesky.cz

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

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

Markéta Robauschová
asistentka člena rady
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3 NP/3012
tel.: 386 720 482
e-mail: robauschova@kraj-jihocesky.cz

Ing. František Štangl
člen Rady Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3 NP/3018
tel.: 386 720 560
e-mail: stangl@kraj-jihocesky.cz

Bc. Pavlína Tomší
asistentka člena rady
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3 NP/3018
tel.: 386 720 560
e-mail: tomsi@kraj-jihocesky.cz

Jiří Netík
člen Rady Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3 NP/3016
tel.: 386 720 458
e-mail: netik@kraj-jihocesky.cz

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

Kontak t y na vedení k rajského úřadu
a vedoucí odborů pro rok 2007

JUDr. Luboš Průša
ředitel krajského úřadu
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3 NP/3010
tel.: 386 720 466
e-mail: prusa@kraj-jihocesky.cz
Ing. Jaroslav Jedlička
vedoucí odboru kancelář hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 2NP/2024
tel.: 386 720 291
e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jiří Vlček
vedoucí oddělení kancelář ředitele
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3NP/3005
tel.: 386 720 517
e-mail: vlcek@kraj-jihocesky.cz

JUDr. Ing. Petr Holátko
vedoucí odboru legislativy a vnitřních věcí
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 1NP/1069
tel.: 386 720 229
e-mail: holatko@kraj-jihocesky.cz

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

Ing. Václav Protiva
vedoucí ekonomického odboru
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 4NP/4049
tel. 386 720 242
e-mail: protiva@kraj-jihocesky.cz

Ing. Bc. Ludvík Zíma
vedoucí odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 2NP/2070
tel.: 386 720 201
e-mail: zima@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Jan Vodička
vedoucí odboru grantů a
evropské integrace
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 2NP/2042
tel.: 386 720 157
e-mail: vodicka@kraj-jihocesky.cz

Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
B. Němcové 49/3
kancelář: 236
tel.: 386 720 744
e-mail: cerny@kraj-jihocesky.cz

PaedDr. Jiří Moravec
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
B. Němcové 49/3
kancelář: 336
tel.: 386 720 842
e-mail: moravec@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Petr Studenovský
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
B. Němcové 49/3
kancelář: 106
tel.: 386 720 600
e-mail: studenovsky@kraj-jihocesky.cz

Ing. Jiří Klása
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 204
tel.: 386 720 134
e-mail: klasa@kraj-jihocesky.cz

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

Ing. Petr Vobejda
vedoucí odboru informatiky
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 1NP/1036
tel.: 386 720 503
e-mail: vobejda@kraj-jihocesky.cz

Ing. Helena Plosová
vedoucí oddělení interního auditu
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 1NP/1074
tel.: 386 720 514
e-mail: plosova@kraj-jihocesky.cz
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Ing. Radek Urbánek
vedoucí odboru krajský živnostenský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3NP/3073
tel.: 386 720 438
e-mail: urbanek@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petr Šebek
vedoucí oddělení Stálá kancelář
Jihočeského kraje v Bruselu
The Region of South Bohemia – Permanent Office
Rue du Commerce 20-22/6.ét., B-1000 Brussels
Itel.: 386 720 573
tel./fax: +32 25 12 96 13
e-mail: petr.sebek@southbohemia.eu
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Základní informace
Název:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

IČO:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:

70890650
386 720 111
386 354 967
podatelna@kraj-jihocesky.cz
www.kraj-jihocesky.cz
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Ing. Ivan Sýkora
vedoucí majetkového odboru
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3NP/3056
tel.: 386 720 324
e-mail: sykorai@kraj-jihocesky.cz

