JIHOČESKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD
Kancelář hejtmana
Ing. Jaroslav Jedlička, vedoucí odboru
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 354 967
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V Českých Budějovicích dne 21. května 2008
Č.j. KUJCK 13292/2008/KHEJ
Vyřizuje: Ing. Arnošt Máče
Tel.: 386 720 486
Věc: Odpověď na žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážený pane,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., ze dne 6. května 2008 Vám
sdělujeme následující.
K bodu 1:
Jihočeský kraj získal v letech 2005-2007 prostředky z Evropské unie na spolufinancování projektů ve
výši 394 294 206,93 Kč (v roce 2005 - 12.381.788,42; v roce 2006 - 144.462.486,31; v roce 2007 237.449.932,20). Tyto prostředky byly kraji poskytnuty zejména prostřednictvím resortů, dále
prostřednictvím zahraničních i tuzemských partnerů a u jednoho projektu přímo z Evropské komise.
Část z těchto prostředků byla poskytnuta dalším subjektům na území JK v rámci grantových schémat.
Není zde zahrnuto národní spolufinancování projektů ze státního rozpočtu či rozpočtu kraje.
K bodu 2:
Běžné výdaje na činnost úřadu v roce 2007 činily 243 125 tis. Kč. Běžné výdaje rozpočtu kraje v roce
2007 činily 3 718 549 tis. Kč bez (konsolidací). Obojí výdaje jsou z vlastních prostředků kraje. Podíl
výdajů na činnost úřadu na celkových výdajích kraje činí 6 %.
K bodu 3:
Školství, mládež a tělovýchova
Pro oblast tělovýchovy a sportu bylo v roce 2007 vyčleněno v rozpočtu Jihočeského kraje pět milionů
korun. V rámci dotačního programu „Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2007“ bylo
vyhlášeno sedm specifických programů s celkovou alokací osm milionů korun. Tři miliony korun byly
dodatečně vyčleněny ze závěrečného účtu kraje za rok 2006 na pokrytí velkého převisu žádostí
v prvních dvou programech.
V Programu I „Příspěvky na rekonstrukce a opravy sportovních zařízení“ přišlo 149 žádostí s celkovou
výší požadované dotace 22,234 milionu Kč, schváleno bylo přidělení dotací 43 vybraným subjektům
v celkové částce 5,125 milionu korun. V Programu II „Příspěvky na vybavení sportovních zařízení“ se o
dotaci ucházelo 140 žadatelů a jejich celkové požadavky byly ve výši 8,687 milionu Kč. Vybráno bylo
30 subjektů s celkovou dotací 1,375 milionu korun. V Programu III „Podpora mezinárodní spolupráce
v oblasti sportu“ přišlo 47 žádostí s požadavkem na 1,286 milionu Kč. Osmadvacet vybraných žadatelů
obdrželo celkovou dotaci 434 tisíc korun. V Programu IV „Sport handicapovaných“ žádalo 16 subjektů
celkovou dotaci 390tisíc Kč, deset vybraných obdrželo dotaci 172 tisíc Kč. Do Programu V „Podpora
dalšího vzdělávání pracovníků z oblasti tělovýchovy a sportu“ přišlo deset žádostí na 138 tisíc korun,
sedm vybraných žadatelů obdrželo celkovou částku 75 tisíc korun. V Programu VI „Podpora veřejně
přístupných sportovních akcí s převahou zaměření na mládež“ komise vybírala z 80 žádostí na částku
1,736 milionu korun. Vybraných 41 subjektů dostalo dotaci v celkové výši 599 tisíc Kč. O dotaci

v Programu VII „Příspěvek na organizaci přeborů Jihočeského kraje“ mělo zájem 32 žadatelů
s požadavkem na 483 tisíc Kč, 18 vybraných obdrželo celkovou částku 219 tisíc korun.
Životní prostředí, zemědělství a lesnictví
Jihočeský kraj v roce 2007 za oblast ochrany přírody a krajiny vyhlásil tři granty. V rámci grantu
„Tvorba krajiny a podpora biodiverzity“ bylo rozděleno celkem 2 milióny Kč pro 19 žadatelů.
Z grantového programu Podpora systému EVVO bylo podpořeno 16 projektů ze 47 předložených
v objemu 575 000 Kč a z programu Podpora stanic pro handicapované živočichy se podpořilo 6
projektů ze 7 předložených v objemu 600 000 Kč.
Za oblast vodního hospodářství se JK spolupodílel 10 % na financování akcí realizovaných obcemi
v rámci programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ v celkové výši 11
073 899 Kč (14 akcí).
Na úseku protipovodňové ochrany přispěl kraj částkou 3 780 000 Kč na zlepšení systému hlásných
profilů pro JK.
Na podporu řádného hospodaření v lesích bylo formou příspěvků poskytnuto 41 605 455 Kč, z čehož
největší podíl ve výši 35,5 mil. Kč připadl na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů. Celkový
počet žádostí byl 1178, z toho převažovaly žádosti obcí v počtu 394, dále žádosti za fyzické osoby
nepodnikající 365, právnické osoby 273, fyzické osoby podnikající 127 a další vlastnické formy.
Poprvé v roce 2007 Jihočeský kraj přispěl částkou 300 000 Kč na projekty předložené v rámci
grantového programu Podpora sdružování vlastníků lesa malých výměr.
V oblasti zemědělství byl již druhým rokem vypsán grant Podpora začínajících a evidovaných
stávajících včelařů, do kterého se přihlásilo 130 žadatelů, z nichž bylo podpořeno 93 celkovou částkou 1
547 790 Kč.
Na vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje bylo poskytnuto 180 000 Kč, například na
chovatelské přehlídky a výstavy, soutěže zemědělských a lesnických škol a učilišť a osvětové akce.
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví rovněž zajišťoval po odborné stránce 2 granty, které
administroval odbor grantů a evropské integrace. Jedná se o Grant na ochranu před povodněmi – celkem
bylo vynaloženo Kč 21,9 mil. na 62 akcí a o Grant na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, pro jehož financování JK postupně uvolnil celkovou částku 102,98 mil. Kč.
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 27 000 000,- 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 presentaci. Celkem bylo podáno 309 žádostí, rozděleno bylo 20 134 000 Kč mezi 160
žadatelů.
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
76 žádostí, rozděleno byly 3 866 000 Kč mezi 60 žadatelů.
Grant „Movité kulturní dědictví“ byl vypsán na podporu zachování a obnovy předmětů kulturně
historické hodnoty, které jsou převážně umístěny na veřejně přístupných místech. Celkem bylo podáno
48 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 141 žádostí, rozdělen byl
1 000 000 Kč mezi 55 žadatelů.

K bodu 4:
V tomto bodě odkazujete na bod č. 2, ale domníváme se, že takto dotaz stát nemůže. Ptát se na projekty
hrazené z běžných výdajů asi není správně položený dotaz.
K bodu 5:
Výtah z Grantové a dotační politiky JK za rok 2007:
Investiční transfery podnikatelským subjektům 15 400 tis. Kč.
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 11 993 tis. Kč

S pozdravem

Pan
Lukáš Martinák
Universita Palackého Olomouc

