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Jihočeský kraj - Krajský úřad 
 
 V Českých Budějovicích dne 4. 3. 2022 
 
 

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 3. 3. 2022 

 
 
 
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 

Hejtman Jihočeského kraje schválil rozpočtové opatření č. 2/H z krizové rezervy na základě zmocnění 
zastupitelstvem kraje podle usnesení č. 410/2021/ZK-13 ke schválenému rozpočtu na rok 2022. 

Rada Jihočeského kraje, na základě zmocnění zastupitelstvem kraje podle usnesení č. 410/2021/ZK-13 

ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2022, schválila na jednání dne 3. 3. 2022 v rámci 
rozpočtových změn 4/22 usnesením č. 190/2022/RK-37 rozpočtová opatření č. 57/R – 78/R. 
 
 
 
2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 

Rozpočtové opatření č. 2/H 
 

§ položka ORJ částka v Kč 

5213 5903 Rezerva na krizová opatření 551 -2 500 000,00 

6221 5131 Potraviny 151 500 000,00 

6221 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 151 700 000,00 

6221 5164 Nájemné 151 200 000,00 

6221 5169 Nákup ostatních služeb 151 600 000,00 

6221 5175 Pohoštění 151 500 000,00 

 

Odbor ekonomický spolu s Kanceláří hejtmana navrhují rozpočtové opatření na zapojení části krizové rezervy 
kraje z důvodu potřeby rozpočtového krytí nákladů souvisejících s vybudováním přijímacího střediska 
pro uprchlíky z Ukrajiny na letišti v Českých Budějovicích – Plané a na zajištění humanitární pomoci 
uprchlíkům v celkovém objemu 2 500 000,00 Kč. Jedná se o předpoklad prvotních nákladů na vybudování 
přijímacího střediska ve výši 1 000 000,00 Kč (stavba zástěn k úpravě členění prostoru letištní haly, pronájem 
a materiál). Částka 1 500 000,00 Kč bude využita na zajištění prvotních základních potřeb uprchlíků. 
Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 57/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech  574 27 756,00 

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 13015 588 27 756,00 

 

Odbor ekonomický navrhuje převod prostředků z rozpočtu roku 2021 do rozpočtu 2022. Jedná se 
o prostředky poskytnuté kraji z kapitoly MPSV na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD). Nedočerpané 
prostředky vrací Jihočeský kraj v rámci finančního vypořádání za rok 2021 zpět MPSV.  
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Dopad do salda -27 756,00 Kč (zvýšení schodku). 

 

Rozpočtové opatření č. 58/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech  574 893 977,29 

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 98071 588 893 977,29 

 

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na převod nedočerpané části dotace poskytnuté 
z Ministerstva financí v roce 2021 do rozpočtu roku 2022. Jedná se o vratku neinvestiční dotace na výdaje 
vzniklé krajskému úřadu v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
v roce 2021. Nedočerpané prostředky vrací Jihočeský kraj v rámci finančního vypořádání za rok 2021 zpět 
MF ČR. 

Dopad do salda -893 977,29 Kč (zvýšení schodku). 

 

Rozpočtové opatření č. 59/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech  574 24 057,23 

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 98074 588 24 057,23 

 

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na převod nedočerpané části dotace poskytnuté 
z Ministerstva financí v roce 2021 do rozpočtu roku 2022. Jedná se o vratku neinvestiční dotace na výdaje 
vzniklé krajskému úřadu v souvislosti s novými volbami do zastupitelstev obcí v roce 2021. Nedočerpané 
prostředky vrací Jihočeský kraj v rámci finančního vypořádání za rok 2021 zpět MF ČR. 

Dopad do salda -24 057,23 Kč (zvýšení schodku). 

 

Rozpočtové opatření č. 60/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

6172 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 451  -400 000,00 

6172 6122 Stroje, přístroje a zařízení 451 9106088000000 400 000,00 

 

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje převod finančních prostředků z důvodu nutnosti pořízení 
nového varného kotle a mycího stroje do gastroprovozu v budově KÚ I. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 61/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6172 2322 Příjem z pojistných plnění  441  33 874,00 

3233 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 726 857 402213 33 874,00 

6172 2322 Příjem z pojistných plnění  441  134 162,00 

4345 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 726 3057 403601 134 162,00 

6172 2322 Příjem z pojistných plnění  441  229 148,00 

4357 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 726 3057 406601 229 148,00 

 

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění 
přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. pro: 

1) Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov z pojištěného rizika vichřice 
(33 874,00 Kč), 

2) Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec, z pojištěného 
rizika vichřice (134 162,00 Kč). 

Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 62/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6402 2223 Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO 13005 548 102020 749,30 
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6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 13005 588  749,30 

 

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí vratky prostředků dotace "Obec přátelská 
rodině 2021" od městysu Křemže. Tyto nedočerpané prostředky se v rámci finančního vypořádání 
za rok 2021 vrací zpět Ministerstvu práce a sociálních věcí. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 63/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6402 2223 Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO 13011 548 102008 192 977,93 

6402 2223 Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO 13011 548 103046 26 239,35 

6402 2223 Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO 13011 548 104032 66 000,56 

6402 2223 Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO 13011 548 107090 249 070,99 

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 13011 588  534 288,83 

 

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí vratek prostředků dotace na činnosti 
vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) od obcí JčK. 
Tyto nedočerpané prostředky se v rámci finančního vypořádání za rok 2021 vrací zpět Ministerstvu práce a 
sociálních věcí. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 64/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6402 2223 Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO 13015 548 107003 14 300,91 

6402 2223 Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO 13015 548 107076 7 286,46 

6402 2223 Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO 13015 548 102043 12 506,00 

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 13015 588  34 093,37 

 

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí vratek prostředků dotace na výkon sociální 
práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) – UZ 13015 – od obcí JčK. Tyto nedočerpané 
prostředky se v rámci finančního vypořádání za rok 2021 vrací zpět Ministerstvu práce a sociálních věcí. 
Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 65/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6402 2223 Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO 13305 548 107076 145 381,17 

6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 13305 548  1 916 423,66 

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 13305 588  2 061 804,83 

 

Odbor ekonomický navrhuje zapojení vrácených finančních prostředků, které byly přijaty od poskytovatelů 
sociálních služeb v roce 2022 jako vratka nevyčerpané části dotace určenou na plnění povinností 
Jihočeského kraje uvedených v §95 písm. g) a h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Nedočerpané prostředky se v rámci finančního vypořádání za rok 2021 vrací zpět na Ministerstvo práce a 
sociálních věcí. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 66/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6402 2223 Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO 13351 548 102022 2 906,11 

6402 2223 Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO 13351 548 107076 1 774,02 

6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 13351 548 401602 182 490,00 

6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 13351 548 401601 46 716,63 

6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 13351 548  265 132,32 

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 13351 588  499 019,08 
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Odbor ekonomický navrhuje zapojení vrácených finančních prostředků, které byly přijaty v roce 2022 jako 
vratka nevyčerpané části dotace v dotačním programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení 
zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19. Nedočerpané 
prostředky se v rámci finančního vypořádání za rok 2021 vrací zpět na Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 67/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6402 2223 Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO 14004 548 102032 7 805,00 

6402 2223 Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO 14004 548 102040 5 747,52 

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 14004 588  13 552,52 

 

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na zapojení vrácených finančních prostředků přijatých 
od obcí v rámci finančního vypořádání "Dotace na výdaje jednotek SDH obcí" za rok 2021. Nedočerpané 
finanční prostředky budou vráceny zpět poskytovateli dotace Ministerstvu vnitra ČR. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 68/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6402 2223 Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO 14007 548 102043 29 430,90 

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 14007 588  29 430,90 

 

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí vratky z neinvestiční účelové dotace 
na integraci cizinců ve výši 29 430,90 Kč. Nedočerpané prostředky od města Vyšší Brod se v rámci 
finančního vypořádání za rok 2021 vrací zpět MV. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 69/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 15065 548 401307 10 288,71 

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 15065 588  10 288,71 

 

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na přijetí vratky finančních prostředků ve výši 10 288,71 Kč 
od Jihočeské ZOO Hluboká nad Vltavou. Jedná se o nevyčerpané prostředky z kapitoly Ministerstva 
životního prostředí ČR na realizaci projektu „Příspěvek zoologickým zahradám“. Nevyčerpané prostředky 
ve výši 10 288,71 Kč vrací Jihočeský kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2021 zpět poskytovateli. 
Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 70/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6402 2223 Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO 34001 548 103081 20 530,00 

6402 2223 Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO 34053 548 103013 900,00 

6402 2223 Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO 34053 548 106090 36 000,00 

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 34001 588  20 530,00 

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 34053 588  36 900,00 

 

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na příjem a výdej vratek za obce Jihočeského kraje určené 
na realizaci Programu podpory pro památky UNESCO (UZ 34001) a programu Veřejné informační služby 
knihoven (UZ 34053) přijaté od Ministerstvem kultury ČR. Nedočerpané prostředky vrací Jihočeský kraj 
v rámci finančního vypořádání za rok 2021 zpět poskytovateli. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 71/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 35026 548 406502 216 056,00 

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 35026 588  216 056,00 
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Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí vratky z mimořádného dotačního programu 
pro poskytovatele lůžkové péče. Nedočerpané prostředky vrácené Psychiatrickou léčebnou Lnáře na účet 
Jihočeského kraje ve výši 216 056 Kč se v rámci finančního vypořádání za rok 2021 vrací zpět 
na ministerstvo zdravotnictví. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 72/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 33160 848 15 032,00 

6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 33166 848 196 460,35 

6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 33353 848 4 353 417,92 

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 33160 888 15 032,00 

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 33166 888 196 460,35 

6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů 33353 888 4 353 417,92 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na odvod vratek na MŠMT v rámci 
finančního vypořádání za rok 2021 v roce 2022. V rámci finančního vypořádání budou odvedeny vratky 
z jednotlivých škol v celkové výši 4 564 910,27 Kč. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 73/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3121 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103133063 863 407207 45 173,53 

3121 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103533063 863 407207 255 983,47 

3231 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103133063 863 402211 437,39 

3231 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103533063 863 402211 2 478,61 

3121 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103133063 867  45 173,53 

3121 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103533063 867  255 983,47 

3231 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103133063 867  437,39 

3231 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103533063 867  2 478,61 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na vratku části dotace z minulých let 
na základě oznámení MŠMT subjektům, kterým MŠMT poskytlo dotaci v oblasti prioritní osy Rovný přístup 
ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání, které se odvádí na MŠMT. Jedná se o tyto školy:   

1) Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II (301 157,00 Kč), 

2) Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2 (2 916,00 Kč).  

Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 74/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3121 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103133063 863 403202 29 498,98 

3121 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103533063 863 403202 167 161,02 

3121 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103133063 867  29 498,98 
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3121 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103533063 867  167 161,02 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na vratku části dotace z minulých let 
na základě oznámení MŠMT subjektům, kterým MŠMT poskytlo dotaci v oblasti prioritní osy Rovný přístup 
ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání, které se odvádí na MŠMT. Jedná se o Gymnázium Třeboň, Na Sadech 308. Bez dopadu 
do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 75/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 170533086 842 21 217 625,00 

3113 5339 Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím 170533086 852 16 169 075,00 

3121 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 170533086 852 5 048 550,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace na základě 
rozhodnutí MŠMT ČR č. MSMT-1899/2022-4 ze dne 31. 1. 2022. Jedná se o poskytnutí neinvestiční dotace 
ze státního rozpočtu – "Nástroje pro oživení a odolnost", která je určena pro jednotlivé školy, jejichž 
zřizovatelem je obec, dobrovolný svazek obcí a kraj za účelem individuálního nebo skupinového doučování 
žáků školy. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 76/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6402 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a 
podobné příjmy 

106100106 2069 1062018407216 8 439,75 

3636 6909 
Ostatní investiční výdaje jinde 
nezařazené 

107 2068  8 439,75 

6402 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a 
podobné příjmy 

106100106 2069 1062050407216 13 163,10 

3636 6909 
Ostatní investiční výdaje jinde 
nezařazené 

107 2068  13 163,10 

6402 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a 
podobné příjmy 

111 2069 1062040407236 18 753,78 

3636 6909 
Ostatní investiční výdaje jinde 
nezařazené 

107 2068  18 753,78 

 

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to na straně: 

1) příjmů navýšení v celkové výši 8 439,75 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace na kofinancování 
(UZ 106100106) u projektu "5.1a Zateplení a výměna zdroje tepla za TČ v budově SPŠ Tábor" (OP ŽP) 
realizátora Střední průmyslové školy strojní a stavební Tábor na základě závěrečného vyúčtování 
projektu dle smlouvy SDO/OEZI/2099/21. Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) 
ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 331/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021; 

2) příjmů navýšení v celkové výši 13 163,10 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace 
na kofinancování (UZ 106100106) u projektu "5.1b Vzduchotechnika v budově SPŠ strojní a stavební 
Tábor" (OP ŽP) realizátora Střední průmyslové školy strojní a stavební Tábor na základě závěrečného 
vyúčtování projektu dle smlouvy SDO/OEZI/2100/21. Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU 
(ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 331/2021/ZK-11 ze dne 
20. 10. 2021; 

3) příjmů navýšení v celkové výši 18 753,78 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace na úhradu 
nezpůsobilých výdajů projektu (UZ 111) u projektu "Zateplení vstupního vestibulu školy" (OP ŽP) 
realizátora Střední školy obchodu, služeb a řemesel a Jazykové školy Tábor na základě závěrečného 
vyúčtování projektu dle smlouvy SDO/OEZI/1557/20. Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU 
(ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 373/2018/ZK-18 ze dne 
13. 12. 2018. 

Bez dopadu do salda. 

 



 7 

 

Rozpočtové opatření č. 77/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

3299 6351 
Invest. transf. zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

2257 9137000000000 -2 989 070,32 

3122 6351 
Invest. transf. zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

2257 9137034401217 2 000 000,00 

3122 6351 
Invest. transf. zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

2257 9137035401216 606 210,00 

3122 6351 
Invest. transf. zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

2257 9137036402220 382 860,32 

 

Odpovědné místo 22 – Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ 
na zajištění prostředků pro nové akce, které je z důvodu jejich naléhavosti potřeba zařadit. Dochází tak 
ke změně závazného finančního vztahu k příspěvkovým organizacím kraje. Jedná se o: 

1) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 
na financování akce "Sanace prostor pro odbornou výuku oboru – Masér sportovní a rekondiční", věcný 
materiál bude projednán dne 3. 3. 2022, č. návrhu 197/RK/22 (2 000 000,00 Kč), 

2) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 na financování 
navýšení ceny projektové dokumentace na nástavbu 2 pater na stávající část budovy v rámci příprav 
na projekt Integrovaného regionálního operačního programu, věcný materiál bude projednán dne 
3. 3. 2022, č. návrhu 197/RK/22 (606 210,00 Kč),  

3) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86 na financování nezpůsobilých 
výdajů projektů Operačního programu Životního prostředí (382 860,32 Kč). 

Pokrytí nových akcí bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 78/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 13307 3042 3 000 000,00 

4324 5221 Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. spol. 13307 3052 3 000 000,00 

 

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná 
se o dotaci na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – 
podle Rozhodnutí MPSV č. j. 2022/5714-213 ze dne 1. 2. 2022. Bez dopadu do salda. 

 

 


