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Jihočeský kraj - Krajský úřad 
 
 V Českých Budějovicích dne 16. 12. 2019 
 
 

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 12. 12. 2019 

 
 
 
Důvod zveřejnění: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 16 odst. 5 
 
 
 
Obsah:  1. Schvalovací řízení 
 2. Důvodová zpráva 
 
 
 
 
 
 
1. SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 12. 12. 2019 schválilo v rámci rozpočtových 
změn 24/19 usnesením č. 408/2019/ZK-25 rozpočtová opatření č. 443/Z – 446/Z a 462/Z – 463/Z. 

 
 
 
2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 

 

Rozpočtové opatření č. 443/Z 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank. účtech 2674  -4 367 000,00 

3741 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 1157 401307 -4 367 000,00 

6330 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozp. 1199  4 367 000,00 

6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 2699  4 367 000,00 

 

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků ve výši 
4 367 000,00 Kč do Fondu rezerv a rozvoje. Tato částka je z objemu finančních prostředků vyčleněných 
ve schváleném rozpočtu 2019 jako provozní příspěvek pro Jihočeskou zoologickou zahradu Hluboká 
nad Vltavou. Vlivem mimořádné návštěvnosti v letní sezoně došlo k navýšení vlastních příjmů organizace a 
provozní prostředky za měsíc listopad a prosinec nebudou již vyplaceny. Tyto finanční prostředky budou 
nárokovány v průběhu roku 2020 na zvýšení investičních prostředků organizace v souladu 
s usn. č. 1231/2019/RK-83 ze dne 7. 11. 2019. 

 

Rozpočtové opatření č. 444/Z 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank. účtech 2274  2 361 000,00 

3133 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257 407220 2 361 000,00 

 

Odpovědné místo 22 - Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na zapojení části zůstatku fondu 
z předchozích let (bankovní účet č. 182056442/0300) do rozpočtu Fondu rozvoje školství 2019. Důvodem je 
poskytnutí investičního příspěvku pro školu Dětský domov, Základní školu a Školní jídelnu, Radenín 1 
na dofinancování projektu Operačního programu Životního prostředí "Snížení energetické náročnosti 
Dětského domova Radenín". Věcný materiál bude projednán dne 21. 11. 2019 (č. návrhu 1332/RK/19). 
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Rozpočtové opatření č. 445/Z 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

6172 5901 Nespecifikované rezervy 551  -7 000 000,00 

3522 6201 Nákup akcií 556 9127000309504 7 000 000,00 

 

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření, kterým na základě věcných materiálů odboru 
zdravotnictví, jenž budou předloženy na jednání rady kraje dne 21. 11. 2019 (návrh č. 1329/RK/19) a 
na jednání zastupitelstva kraje dne 12. 12. 2019 (návrh č. 419/ZK/19), budou uvolněny finanční prostředky 
z rozpočtové rezervy kraje ve výši 7 000 000,- Kč ke zvýšení základního kapitálu Nemocnice Písek, a. s. 
na zajištění financování investiční akce "Sociální zázemí chirurgického oddělení – etapa I.". 

 

Rozpočtové opatření č. 446/Z 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6172 5901 Nespecifikované rezervy  551  -9 135 000,00 

3729 5321 Neinvestiční transfery obcím 92 753 101031 9 135 000,00 

 

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na zajištění finančních 
prostředků pro poskytnutí dotace na pokrytí žádosti o dotaci z 99. výzvy MŽP z Operačního programu 
Životní prostředí 2014-2020 na projekt "Sanace neřízených skládek nebezpečných odpadů na významné 
lokalitě Řídká Blana" městu Hluboká nad Vltavou ve výši 9 135 000,00 Kč. Poskytnutí dotace z rozpočtové 
rezervy kraje bylo schváleno usnesením č. 357/2019/ZK-24 ze dne 31. 10. 2019. 

 

Rozpočtové opatření č. 462/Z 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 8115 
Změny stavů krátkodobých prostředků 
na bank.účtech 

 2674  -844 777,00 

3636 6341 Investiční transfery obcím 425 1453 9819000000000 -844 777,00 

6330 5344 
Převody vlastním rezervním fondům 
územních rozp. 

 1499  844 777,00 

6330 4134 Převody z rozpočtových účtů  2699  844 777,00 

 

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření z důvodu vyplácení doplatků dotačních 
programů v roce 2021. Jedná se o přesun prostředků do Fondu rezerv a rozvoje u dotačního programu 
Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje pro rok 2019, příjemci byli 
schváleni usnesením č. 354/2019/ZK-24 ze dne 31. 10. 2019. Prostředky v celkové výši 844 777,- Kč budou 
zapojeny do rozpočtu kraje a vypláceny až po předložení vyúčtování dotací. Předpokládané ukončení 
realizace projektů je 11/2021. Rozpočtové opatření je předkládáno ke schválení v zastupitelstvu kraje 
v souladu se statutem Fondu rezerv a rozvoje a z důvodu změny celkové bilance upraveného 
rozpočtu 2019. 

 

Rozpočtové opatření č. 463/Z 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 811 1048 17 526 262,00 

6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 812 1048 90 869,88 

2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 812 1051 17 617 131,88 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na zapojení příjmů z finančního 
vypořádání za rok 2018 přijatých v průběhu roku 2019. Prostředky budou použity na úhradu závazku 
veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti, kde v souvislosti s uzavíráním nových dodatků smluv 
s dopravci účinných od prosincové změny jízdních řádů - tj. zpravidla od 15. 12. 2019 je potřeba zaslat 
zálohové platby do konce roku. 

 

 


