USNESENÍ ZASTUPITELSTVA JIHOČESKÉHO KRAJE
Č. 229/2010/ZK-16 ZE DNE 22. 6. 2010
K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU JIHOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2009
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
schvaluje
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2009 podle přílohy materiálu
č. 234/ZK/10 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad,
včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2009
v objemu -70 855 632,55 Kč;
2. rozdělení zůstatku disponibilních prostředků z výsledku hospodaření kraje
za rok 2009 pro zapojení do rozpočtu 2010 ve výši 64 923 664,21 Kč takto:
a) ve výši 6 095 642,76 Kč převést úroky ze speciálního účtu MŠMT
ve prospěch posílení krajského Fondu rozvoje školství (FRŠ),
b) ve výši 3 950 000,00 Kč posílit rozpočet výdajů ORJ 7 - OZZL
pro dofinancování vypisovaných programů podpory a obnovy
vodohospodářské infrastruktury,
c) ve výši 3 975 148,00 Kč posílit rozpočet ORJ 2 - KRED na kompenzaci
snížených prostředků na platy a související výdaje zaměstnanců krajského
úřadu, zahrnutých ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2010,
d) ve výši 30 000 873,45 posílit rozpočtovou rezervu kraje u ORJ 5 - OEKO,
e) ve výši 5 000 000,00 Kč posílit rozpočet ORJ 9 - OSVZ na navýšení
příspěvku pro ZZS,
f) ve výši 5 000 000,00 Kč posílit rozpočet FRŠ pro finanční zajištění
rekonstrukcí SOU Lišov a DDM Písek,
g) ve výši 3 100 000,00 Kč posílit výdaje grantového programu pro SDH obcí
Jihočeského kraje,
h) ve výši 300 000,00 Kč navýšit rozpočet ORJ 5 - OEKO pro zajištění
příspěvku na činnost Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů,
o.p.s.,
i) ve výši 536 000,00 Kč posílit prostředky AP PRK ORJ 14 - OEZI
na navýšení grantového programu „Živá kultura“,
j) ve výši 4 000 000,00 Kč posílit výdaje na přípravu projektu „Rožmberský
rok 2011“, z toho podíl 500 000,00 Kč pro posílení rozpočtu
ORJ 11- OKPC a 3 500 000,00 Kč pro posílení rozpočtu ORJ 23 - OMVV,
k) o objem 2 966 000,- Kč posílit rozpočet ORJ 6 - OREG na projektovou
dokumentaci.

