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Jihočeský kraj - Krajský úřad 
 
 V Českých Budějovicích dne 11. 11. 2020 
 
 

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 2. 11. 2020 

 
 
 
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 

V rámci vyhlášeného nouzového stavu v boji proti šíření koronaviru SARS CoV-2 schválila hejtmanka kraje 
rozpočtová opatření č. 4/H – 8/H. 
 
 
 
2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 

 

Rozpočtové opatření č. 4/H 
 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

5213 5903 Rezerva na krizová opatření 551  -6 703 750,00 

5212 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 
org. 

857 9134001000000 6 703 750,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací COVID-19 
rozpočtové opatření na poskytnutí mimořádného provozního příspěvku pro zřizované organizace z důvodu 
zabezpečení nákupu informační techniky nutné pro zajištění distanční výuky na středních školách 
Jihočeského kraje. Věcný materiál projednán dne 15. 10. 2020 (č. návrhu 1143/RK/20). Schválení tohoto 
rozpočtového opatření je z časových důvodů s odkazem na vyhlášený nouzový stav na úrovni státu a 
s využitím § 14 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon v kompetenci hejtmanky kraje. Zastupitelstvu kraje 
bude informace o jeho realizaci předložena na nejbližším jednání. Zařazení konkrétních výdajů na příslušné 
školy a školská zařízení bude provedeno formou následného rozpisu dle přílohy věcného materiálu. Pokrytí 
těchto nákladů bude realizováno uvolněním z krizové rezervy kraje. 

 

Rozpočtové opatření č. 5/H 
 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

5213 5903 Rezerva na krizová opatření 551  -1 500 000,00 

5213 5132 Ochranné pomůcky 451 9134001000000 1 500 000,00 

 

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na zajištění nákupu ochranných 
rukavic pro sklad krajských hmotných rezerv dle usnesení krizového štábu č. 35/2020 ze dne 20. 10. 2020. 
S odkazem na nouzový stav je rozpočtové opatření provedeno v pravomoci hejtmanky kraje. Prostředky 
budou uvolněny z krizové rezervy kraje. 
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Rozpočtové opatření č. 6/H 
 

§ položka ORJ částka v Kč 

5213 5903 Rezerva na krizová opatření 551 -1 000 000,00 

5213 5169 Nákup ostatních služeb 151 500 000,00 

5213 5139 Nákup materiálu 151 500 000,00 

 

Odpovědné místo 1 – Kancelář hejtmanky společně s odborem ekonomickým navrhují rozpočtové opatření 
na finanční zajištění opatření krizového štábu ve formě nákupu drobného materiálu a nákupu služeb. 

 

 

Rozpočtové opatření č. 7/H 
 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

5213 5903 Rezerva na krizová opatření 551  -4 500 000,00 

5213 5132 Ochranné pomůcky 451 9134001000000 500 000,00 

5213 5139 Nákup materiálu 151 9134001000000 4 000 000,00 

 

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na zajištění opatření krizového štábu dle usnesení 
č. 38/2020 ze dne 29. 10. 2020. Tímto opatřením je navrhováno uvolnění prostředků z krizové rezervy kraje 
– OEKO: 

1) ve prospěch OHMS ve výši 500 000,00 Kč na zajištění nákupu 4 000 ks plášťů dle bodu IV., 
bodu 1 usnesení krizového štábu;  

2) ve prospěch OKŘ – KHEJ ve výši 4 000 000,00 Kč na zajištění nákupu vybavení objektů a zabezpečení 
jejich provozu dle bodu IV., bodu 5h usnesení krizového štábu. 

 

Rozpočtové opatření č. 8/H 
 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

5213 5903 Rezerva na krizová opatření 551  -300 000,00 

5213 5132 Ochranné pomůcky 451 9134001000000 300 000,00 

 

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na zajištění nákupu jednorázových zástěr v počtu 10 000 ks 
a zdravotnických baretů v počtu 10 000 ks dle usnesení krizového štábu č. 39/2020 ze dne 2. 11. 2020 (bod 
č. IV., bod 2 usnesení). Tímto opatřením je navrhováno uvolnění prostředků z krizové rezervy kraje – OEKO 
ve výši 300 000,00 Kč ve prospěch OHMS. 

 

 

 

 


