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Jihočeský kraj - Krajský úřad 
 
 V Českých Budějovicích dne 12. 1. 2023 
 
 

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 12. 1. 2023 

 
 
 
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. 395/2022/ZK-23 

ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2023, schválila na jednání dne 12. 1. 2023 v rámci 
rozpočtových změn 1/23 usnesením č. 10/2023/RK-57 rozpočtová opatření č. 1/R – 2/R. 
 
 
 
2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 

 

Rozpočtové opatření č. 1/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

5213 5903 Rezerva na krizová opatření  551  -1 080 000,00 

6221 5169 Nákup ostatních služeb 14038 151 9101012000000 600 000,00 

6221 5164 Nájemné 14038 151 9101012000000 300 000,00 

6221 5154 Elektrická energie 14038 151 9101012000000 150 000,00 

6221 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 14038 151 9101012000000 30 000,00 

 

Kancelář hejtmana spolu s odborem ekonomickým navrhují rozpočtové opatření na uvolnění finančních 
prostředků krizové rezervy kraje z důvodu zajištění rozpočtového krytí výdajů spojených s provozem 
Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU), jehož činnost pokračuje i v roce 2023. K datu 
13. 1. 2023 bude provoz KACPU na Letišti České Budějovice v Plané ukončen. Nově bude zajištěn provoz 
Zázemí pro udělování dočasné ochrany na pracovišti odboru Azylové migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, 
případně na Výstavišti České Budějovice. O proplacení vynaložených nákladů bude stejně jako v minulém 
roce požádáno ex post v dotačním programu GŘ HZS MV ČR. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 2/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4111 
Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy 
SR 

98045 542  130 000 000,00 

6221 5169 Nákup ostatních služeb 98045 152  117 000 000,00 

6221 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým org. 

98045 857  8 100 000,00 

6221 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým org. 

98045 3057 403601 3 900 000,00 
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6221 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým org. 

98045 1057 401401 1 000 000,00 

 

Odbor ekonomický ve spolupráci s Kanceláří hejtmana a zřizovatelskými odbory OŠMT, OSOV a ODSH 
navrhují rozpočtové opatření z důvodu potřeby zajištění finančního krytí výdajů na refundaci nákladů 
ubytování uprchlíků z Ukrajiny vyplácených z rozpočtu KHEJ (krizové řízení) na základě smluv uzavřených 
s ubytovateli a dále výdajů zvýšeného účelového provozního příspěvku příspěvkovým organizacím kraje 
v oblasti sociální, školství a SÚS JčK, které uprchlíky ubytovávají ve svých zařízeních. Navržený objem je 
stanoven prozatím do konce prvního čtvrtletí roku 2023 kvalifikovaným odhadem počtu ubytovaných a 
částkou za přenocování stanovenou usnesením vlády, s předpokladem plného pokrytí dotací z MF a 
proplacení takto vynaložených výdajů kraje. Zapojení dotace MF k refundaci krajem předfinancovaného 
objemu z roku 2022 bude řešeno až při kalkulaci nákladů pro další období roku 2023. Bez dopadu do salda. 

 

 


