Příjmy kraje za rok 2001
Zcela rozhodující podíl na rozpočtu příjmů kraje je tvořen účelovými dotacemi ze
státního rozpočtu ve výši 1 072, 307 mil. Kč, a v jejich rámci pak zejména dotacemi
neinvestičními 1 063,656 mil. Kč, objem investičních dotací je v současné době na úrovni
8,651 mil. Kč. V rozpočtu kraje nejvyšší z hlediska objemu navrhovaných příjmů jsou v
rámci přidělených účelových neinvestičních dotací prostředky přidělované z kapitoly
státního rozpočtu 333 - MŠMT ve výši 897,329 mil.Kč.
Konkrétně jde o dotace na pokrytí provozních a přímých nákladů na vzdělávání
krajů, dotace pro soukromé a církevní školy a dotace na sociální prevenci a prevenci
kriminality. Objemy navrhl odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu (dále
jen KÚ) s přihlédnutím k časovému vývoji převodu jednotlivých škol na kraj a současně i
na základě dosavadních jednotlivých dosud skutečně poukázaných nebo oznámených
čtvrtletních dotací.
V pořadí objemů pak další z účelových neinvestičních dotací tvoří z kapitoly státního
rozpočtu 398 - VPS přidělené dotace ve výši 71,433 mil. Kč na provoz vlastního KÚ a
dotace ve výši 13,714 mil. Kč na činnost zastupitelstva. Tyto dotace byly schváleny již
v rozpisu státního rozpočtu, ve vztahu ke KÚ však ještě dále následně třemi rozpočtovými
opatřeními MF ČR povýšeny na současnou úroveň.
Obě tyto dotace jsou přísně účelově určeny a nesmějí být použity jinak, protože by
kraj porušil rozpočtovou kázeň s možnou následnou sankcí. Nelze z nich tedy hradit
žádnou dotaci, transfer ani příspěvek žádnému subjektu, a to ani krajem zřizovanému.
Třetí rozhodující objem předkládaného rozpočtu příjmů pak tvoří tzv. „vlastní příjmy
kraje“ v navrhované výši 3,250 mil. Kč. Je žádoucí připomenout, že tato suma vytváří jako
jediná v rámci příjmů rozpočtu disponibilní prostor pro vlastní rozhodování kraje o způsobu
použití, a je tedy žádoucí o tomto určení rozhodnout.
Výše správních poplatků a sankčních plateb (jednotlivými odbory KÚ ukládaných
pokut) vychází ze skutečnosti 1.pololetí a odhadu vývoje ve 2.pololetí.
Konečně je v rozpočtu zapracován objem účelových neinvestičních dotací od
ostatních státních fondů a ministerstev. Od kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní
správa lze konkrétně např. do konce roku očekávat povýšení účelové neinvestiční dotace
krajům, kde bylo kraji zatím za první 4 měsíce roku refundováno nájemné ve výši 550 tis.
Kč. I zde dojde s největší pravděpodobností k navýšení či úpravě rozpočtovým opatřením
na v rozpočtu navržený objem 900 tis. Kč.
Dále je nutno připomenout, že jednotlivé objemy příspěvků na provoz pro krajem
zřizované příspěvkové organizace v odvětví dopravy a kultury vycházejí ze schválených
příspěvků na provoz zapracovaných zatím do státního rozpočtu. Teprve k datu převedení
jednotlivých zařízení na kraj dojde i k delimitování adekvátních poměrných částek.
Rozhodnutí o tom, kdy dojde k faktickému převodu, závisí na příslušném ministerstvu.
Příspěvky pro Správy a údržby silnic činí zatím do rozpočtu zapracovanou poměrnou
částku 62,6 mil. Kč z celkového objemu pro Správy a údržby silnic kraje 376 mil. Kč - bez
silnic I. třídy. Výše je navržena za předpokladu financování krajem od 1.11. t.r.. Z hlediska
zimní údržby pro závěr roku je však dostatečnost této částky diskutabilní.
Objem příspěvků na provoz zřizovaných příspěvkových organizací v oblasti kultury
je navržen ve výši 13,800 mil.Kč. Vychází z financování Státní vědecké knihovny krajem
od 1.9. t.r. ( majetkový převod proveden k 30.6.). Z ročního schváleného objemu činí již
dne 23.8. kraji poukázaná poměrná část 8,076 mil. Kč. U Jihočeského muzea je převedení

na kraj uvažováno k 1.10. t.r. a podíl z ročního příspěvku 12,407 mil. Kč činí 3,1 mil. Kč.
Obdobně u Alšovy Jihočeské galerie činí podíl z 10,663 mil. Kč s předpokladem převodu k
1.10. částku 2,7 mil. Kč.
Příjem prostředků z rozpočtového účtu pro dotování výše Fondu sociálních potřeb je
dán matematicky stanoveným objemem 440 tis. Kč ve výši 2 % vyplacených mezd
pracovníků KÚ (stanovený limit 26,5 mil. Kč) ode dne 1.5.2001, tedy za 8 měsíců. Tento
objem, protože je shodný v příjmech i výdajích ( jde o tzv.konsolidovanou položku na
úrovni kraje projevující se ve výdajích jako převod ve prospěch FSP) neovlivňuje celkové
saldo hospodaření.

