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Jihočeský kraj - Krajský úřad 
 
 V Českých Budějovicích dne 15. 8. 2022 
 
 

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 15. 8. 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 

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 15. 8. 2022 v rámci 
rozpočtových změn 16/22 usnesením č. 863/2022/RK-48 rozpočtová opatření č. 192/R – 208/R. 
 
 
 
2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 

Rozpočtové opatření č. 192/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

6320 5163 Služby peněžních ústavů 451 9107003000000 -37 440,00 

6172 5164 Nájemné 451 9134004000000 37 440,00 

6172 5361 Nákup kolků 451  -2 000,00 

6172 6130 Pozemky 451 9125074000000 2 000,00 

 

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu správného zatřídění 
prostředků dle platné rozpočtové skladby. Jedná se o: 

1) prostředky určené na úhradu nájemného za nájem kanceláře v Brně pro potřeby zaměstnanců ODSH 
(37 440,00 Kč); 

2) převod prostředků na úhradu správního poplatku na návrh na vklad do katastru nemovitostí v souvislosti 
s koupí pozemku v k. ú. Trhové Sviny od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – 
schváleno usnesením č. 42/2022/ZK-14 ze dne 24. 2. 2022 (2 000,00 Kč). 

Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 193/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 29010 842  6 667 000,00 

 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 29010 842  3 247 752,65 

3125 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 29010 852 401244 6 667 000,00 

3125 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 29010 852 401244 3 247 752,65 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace 
z Ministerstva zemědělství na základě Rozhodnutí č. 129D282004032 ze dne 30. 11. 2021 v rámci dotačního 
programu – 12928 – Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže pro Krajské školní hospodářství, 
České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 na akci "Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního 
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přelivu a hráze rybníka Dobevský (včetně odbahnění)". Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 194/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 857  -223 700,00 

3123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 857 407213 30 000,00 

3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 857 403206 193 700,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku 
zřizovatele na rok 2022 na základě žádostí škol a školských zařízení. Dochází tak ke změně závazného 
finančního vztahu ke zřizované organizaci kraje. Jedná se o tyto školy:  

1) Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474 – výuka kybernetické bezpečnosti 
(30 000,00 Kč),  

2) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 – odloučené 
pracoviště domova mládeže (193 700,00 Kč). 

Finanční příspěvky budou hrazeny z dosud nerozdělených prostředků určených na provoz škol a školských 
zařízení. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 195/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3121 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103133063 863 406204 110 317,63 

3121 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103533063 863 406204 625 133,37 

3126 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103133063 863 401206 32 261,23 

3126 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103533063 863 401206 182 813,77 

3121 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103133063 867  110 317,63 

3121 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103533063 867  625 133,37 

3126 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103133063 867  32 261,23 

3126 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103533063 867  182 813,77 

 

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, Strakonice, Máchova 174 (735 451,00 Kč), 

2) Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22 (215 075,00 Kč).  

Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 196/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3123 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a 
podobné příjmy 

103133063 863 407236 381,57 

3123 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a 
podobné příjmy 

103533063 863 407236 2 162,43 

3122 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a 
podobné příjmy 

103133063 863 401214 4 295,68 



 3 

 

3122 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a 
podobné příjmy 

103533063 863 401214 24 342,32 

3123 5364 
Vratky transferů poskytnutých 
z veřejných rozpočtů 

103133063 867  381,57 

3123 5364 
Vratky transferů poskytnutých 
z veřejných rozpočtů 

103533063 867  2 162,43 

3122 5364 
Vratky transferů poskytnutých 
z veřejných rozpočtů 

103133063 867  4 295,68 

3122 5364 
Vratky transferů poskytnutých 
z veřejných rozpočtů 

103533063 867  24 342,32 

 

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) Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, 
Bydlinského 2474 (2 544,00 Kč), 

2) Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2 (28 638,00 Kč). 

Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 197/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

3419 5169 Nákup ostatních služeb 851 9118102000000 -380 160,00 

3419 5021 Ostatní osobní výdaje 251 9102001000000 380 160,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu dle skutečné 
potřeby finančních prostředků na výplatu odměn z dohod o provedení práce pro 48 trenérů, kteří vykonávali 
odbornou přípravu a dohled nad sportovci výpravy Jihočeského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a 
mládeže ČR ve dnech 26. 6. – 1. 7. 2022 v Olomouckém kraji. Každému z trenérů bude vyplacena odměna 
ve výši 110,- Kč za hodinu (před zdaněním) za skutečný počet odpracovaných hodin dle pracovního výkazu. 
Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 198/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 15065 1142  956 105,00 

3741 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 15065 1152 401307 956 105,00 

 

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové 
neinvestiční dotace Ministerstva životního prostředí z dotačního programu "Příspěvek zoologickým 
zahradám 2022". Finanční prostředky ve výši 956 105,00 Kč jsou určeny pro Jihočeskou zoologickou 
zahradu Hluboká nad Vltavou. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 199/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 34021 1142  350 000,00 

3315 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 34021 1152 401305 350 000,00 

 

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové 
neinvestiční dotace Ministerstva kultury z dotačního programu "Podpora expozičních a výstavních projektů, 
tematický okruh 1: instalace expozic nebo výstav". Finanční prostředky jsou určeny pro:  

1) Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích na projekt "Zvuk času. Hodiny a hodinky ze sbírek Petra 
Hadravy a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích" (100 000,00 Kč); 

2) Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích na projekt "Stálá expozice Historie tvrze Žumberka a okolí" 
(250 000,00 Kč).  

Bez dopadu do salda. 
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Rozpočtové opatření č. 200/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 34031 1142  280 000,00 

3315 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 34031 1152 401301 182 000,00 

3315 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 34031 1152 401305 98 000,00 

 

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové 
neinvestiční dotace Ministerstva kultury z dotačního programu "Integrovaný systém ochrany movitého 
kulturního dědictví II v části D". Finanční prostředky jsou určeny pro:  

1) Alšovu jihočeskou galerii na projekt "D II 22 Oplakávání Krista z Korkusovy hutě Alšova jihočeská galerie" 
(182 000,00 Kč); 

2) Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích na projekt „D II 22 skříň, 10 ks Jihočeské muzeum 
v Českých Budějovicích“ (98 000,00 Kč). 

Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 201/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 34053 1142  159 000,00 

3314 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 34053 1152 401304 92 000,00 

3315 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 34053 1152 403301 67 000,00 

 

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové 
neinvestiční dotace Ministerstva kultury z dotačního programu "Veřejné informační služby knihoven 
na rok 2022". Finanční prostředky jsou určeny pro: 

1) Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích na:  

a) projekt "Vzdělávání knihovníků Jihočeského kraje v roce 2022" (23 000,00 Kč), 

b) projekt "Rekatalogizace fondu hudebnin JVK v Český Budějovicích" (30 000,00 Kč), 

c) projekt "Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL" (39 000,00 Kč);  

2) Muzeum Jindřichohradecka na projekt "Digitalizace unikátních rukopisů a starých tisků z knihovny Muzea 
Jindřichohradecka (8. etapa)" (67 000,00 Kč). 

Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 202/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 34070 1142  59 200,00 

3315 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 34070 1152 401305 59 200,00 

 

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové 
neinvestiční dotace Ministerstva kultury. Finanční prostředky jsou určeny pro Jihočeské muzeum v Českých 
Budějovicích na realizaci projektu "Dokumentace a prezentace řemeslných technik a pracovních postupů". 
Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 203/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 34070 1142  38 000,00 

3233 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 34070 1152 401224 38 000,00 

 

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové 
neinvestiční dotace Ministerstva kultury z dotačního programu Kulturní aktivity. Finanční prostředky jsou 
určeny pro Dům dětí a mládeže, České Budějovice na "Krajské přehlídky scénického tance – dětí, mládeže 
a dospělých". Bez dopadu do salda. 
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Rozpočtové opatření č. 204/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 34352 1142  3 785 000,00 

3312 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 34352 1152 401303 3 785 000,00 

 

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové 
neinvestiční dotace Ministerstva kultury. Finanční prostředky jsou určeny pro Jihočeskou filharmonii 
na vlastní uměleckou činnost v roce 2022. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 205/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

 2451 Splátky půjčených prostř. od přísp. org. 2241 407217 600 000,00 

3299 6351 Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím 2257 9137000000000 600 000,00 

 

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na navýšení rozpočtu z důvodu vrácení návratné finanční 
výpomoci poskytnuté v roce 2021 z FRŠ. Jedná se o Střední zdravotnickou školu, Tábor, Mostecká 1912, 
které byla návratná finanční výpomoc schválena usn. č. 365/2021/ZK-11 ze dne 20. 10. 2021 
na předfinancování projektu "Implementace krajského akčního plánu III". Finanční prostředky budou 
dle statutu fondu převedeny do rezervy FRŠ s výsledným saldem +600 000,00 Kč. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 206/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

3299 6351 
Invest. transf. zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

2257 9137000000000 -4 800 700,00 

3146 6351 
Invest. transf. zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

2257 9137038401241 992 200,00 

3146 6351 
Invest. transf. zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

2257 9137039401241 1 996 500,00 

3114 6351 
Invest. transf. zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

2257 9137040401219 1 812 000,00 

 

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) Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59 na financování projektové 
dokumentace "Úprava prostor pracoviště Český Krumlov, Kaplická 19, Český Krumlov", věcný materiál 
bude projednán dne 15. 8. 2022, č. návrhu 915/RK/22 (992 200,00 Kč), 

2) Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59 na financování projektové 
dokumentace "Pracoviště České Budějovice a Centrum prevence", věcný materiál bude projednán dne 
15. 8. 2022, č. návrhu 915/RK/22 (1 996 500,00 Kč),  

3) Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228 na financování 
projektové dokumentace "Přístavba učeben dvou pavilonů, spojovací chodby s učebnami a výtah 
pro osoby se sníženou schopností pohybu", věcný materiál bude projednán dne 15. 8. 2022, č. návrhu 
915/RK/22 (1 812 000,00 Kč). 

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

 

Rozpočtové opatření č. 207/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

3299 6351 
Invest. transf. zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

2257 9137000000000 -2 300 000,00 

3233 6351 
Invest. transf. zřízeným příspěvkovým 
organizacím 

2257 9137022406213 2 300 000,00 

 

Odpovědné místo 22 – Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ z důvodu 
zajištění prostředků na navýšení akce dle výsledku výběrového řízení. Dochází tak ke změně závazného 
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finančního vztahu k příspěvkové organizaci kraje. Jedná se o Dům dětí a mládeže, Strakonice, 
Na Ohradě 417 na financování akce "Výměna střešní krytiny DDM Vodňany", věcný materiál bude projednán 
dne 15. 8. 2022, č. návrhu 927/RK/22. Pokrytí navýšení této akce bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. 
Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 208/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 14032 3042 176 000,00 

4349 5164 Nájemné 14032 3052 21 500,00 

4349 5169 Nákup ostatních služeb 14032 3052 154 500,00 

 

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů dle rozhodnutí 
o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022, č. j. MV-65496-3/OPK-2022 ze dne 
30. 6. 2022. Jedná se o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Ministerstva vnitra ČR na rok 2022 – 
z programu 314 080 – neinvestice Podpora prevence kriminality, projekt „Jihočeský kraj – podpora prevence 
kriminality v kraji 2022“. Bez dopadu do salda. 

 

 


