
 1 

 

Jihočeský kraj - Krajský úřad 
 
 V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2022 
 
 

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 30. 6. 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 30. 6. 2022 v rámci 
rozpočtových změn 14/22 usnesením č. 770/2022/RK-46 rozpočtová opatření č. 159/R – 181/R. 
 
 
 
2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 

Rozpočtové opatření č. 159/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6113 5339 Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím 93 9153  -7 000,00 

3233 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 93 857 407227 7 000,00 

 

Odpovědné místo 91 – Samospráva ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy navrhují 
rozpočtové opatření na převod finančních prostředků poskytnutých v rámci individuální dotace (osobní záštita 
představitele kraje) na základě usn. č. 699/2022/RK-44 ze dne 2. 6. 2022 na příslušný gesční odbor OŠMT, 
který prostředky převede krajské příspěvkové organizaci v rámci příspěvku na provoz. Jedná se o Dům dětí 
a mládeže, Tržní náměstí 346, Tábor na akci Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů – žáků 10 – 
16 let. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 160/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

6320 5163 Služby peněžních ústavů 451 9107003000000 -600 000,00 

6172 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 451  600 000,00 

 

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků 
na položku materiál z důvodu stále se zvyšujících cen a tím i vyšších nákladů na pořizování materiálu. 
Pokryto bude z úspory na havarijní pojištění.  Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 161/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 33035 842  96 000,00 

3121 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 33035 852 407206 96 000,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace na základě 
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rozhodnutí MŠMT ČR č. BIGY_082022 ze dne 20. 5. 2022 na "Podporu rozvoje dvojjazyčného vzdělávání 
na středních školách v ČR na rok 2022" pro Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka 
Křižíka 860. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 162/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 33083 842 -108 200,00 

3113 5213 Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám 33083 852 -108 200,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na vratku nevyčerpaných finančních 
prostředků z dotace na základě Rozhodnutí MŠMT č. 5673-3/2022 ze dne 5. 4. 2022 určených na výdaje 
spojené s činností základních škol, středních škol a konzervatoří, které nezřizuje stát nebo registrovaná církev 
nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní 
školy. Účelem dotace bylo zajištění neinvazního RT-PCR testování dětí a žáků. Tyto prostředky se odvádí 
zpět na MŠMT. Jedná se o ScioŠkola České Budějovice – základní škola, s.r.o., České Budějovice, 
K. Weise 1215/3. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 163/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 857  -57 300,00 

3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 857 402201 50 000,00 

3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 857 403221 7 300,00 

 

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) Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112 – nárůst počtu nostrifikačních zkoušek (50 000,00 Kč), 

2) Základní škola praktická, Třeboň, Jiráskova 3 – úhrada ročního licenčního poplatku za registraci a školení 
dvou zaměstnanců v rámci programu DOFE (7 300,00 Kč).  

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

 

Rozpočtové opatření č. 164/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 151 857  -111 751,30 

3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 151 857 401202 93 599,30 

3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 151 857 406210 18 152,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku 
školám z důvodu dofinancování uměleckých soutěží vyhlašovaných MŠMT. Prostředky jsou uvolňovány 
z dosud nerozdělené alokace rozpočtu pro soutěže. Jedná se o tyto školy: 

1) Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43 (93 599,30 Kč),  

2) Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 (18 152,00 Kč). 

Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 165/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 155 857  -68 960,00 

3233 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 155 857 401224 23 100,00 

3233 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 155 857 402213 45 860,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku 
školám z důvodu dofinancování předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT. Prostředky jsou uvolňovány 
z dosud nerozdělené alokace rozpočtu pro soutěže. Jedná se o tyto zřizované organizace: 
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1) Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 (23 100,00 Kč), 

2) Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67 (45 860,00 Kč). 

Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 166/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.  857 -50 000,00 

3299 5323 Neinvestiční transfery krajům 723 853 50 000,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření z důvodu finančního zapojení 
Jihočeského kraje do projektu "Kraje pro bezpečný internet" na základě smlouvy o poskytnutí dotace 
mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočinou. Přistoupení Jihočeského kraje k tomuto projektu bylo 
schváleno usn. č. 1133/2021/RK-26 ze dne 7. 10. 2021. Finanční prostředky budou uvolněny z dosud 
nerozdělené rezervy určené na činnost škol a školských zařízení. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 167/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 103133063 863  89 740,55 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 103533063 863  377 658,14 

3122 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 103133063 867 401217 89 740,55 

3122 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 103533063 867 401217 377 658,14 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace na základě 
avíza k platbám č. j. MSMT-14636/2022-1 ze dne 27. 5. 2022 příjemci výzvy č. 67 v rámci Operačního 
programu výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT pro Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu 
zdravotnickou, České Budějovice, Husova 3. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 168/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3233 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103133063 863 406202 1 943,08 

3233 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103533063 863 406202 11 010,92 

3233 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103133063 867  1 943,08 

3233 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103533063 867  11 010,92 

 

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 Dům dětí a mládeže, Blatná, Palackého 652. Bez dopadu 
do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 169/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 103133063 863  22 560,38 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 103533063 863  127 842,12 

3123 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 103133063 867 401215 22 560,38 

3123 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 103533063 867 401215 127 842,12 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace na základě 
avíza k platbám č. j. MSMT-16852/2022-1 ze dne 10. 6. 2022 příjemci výzvy č. 67 v rámci Operačního 
programu výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT pro Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu 



 4 

 

automobilní a technickou, České Budějovice, Skuherského 3. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 170/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům  1453 9822000000000 -8 800 000,00 

3419 5221 
Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně 
prosp. spol. 

92 853  1 800 000,00 

3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 92 853  7 000 000,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření pro zajištění prostředků ve výši 
8 800 000 Kč na poskytnutí individuálních dotací žadatelům:  

1) Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje na realizaci projektu "Podpora činnosti 
Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje", ve výši 1 800 000 Kč,  

2) HC České Budějovice, z. s. na realizaci projektu "Zajištění, provozování a rozvoj mládežnického klubu 
ledního hokeje – Akademie ČSLH", ve výši 4 000 000 Kč,  

3) SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. na realizaci projektu "Podpora výchovy talentované 
mládeže", ve výši 3 000 000 Kč. 

K zajištění financování navrhujeme použít nevyčerpané prostředky z dotačního programu Podpora sportovní 
činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu. Věcný materiál byl schválen usn. č. 526/2022/RK-41 ze dne 
4. 5. 2022 a usn. č. 157/2022/ZK-17 ze dne 19. 5. 2022. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 171/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 35028 942  180 000,00 

3533 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 35028 952 401502 180 000,00 

 

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná 
se o poskytnutí státní dotace pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu 
jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice v rámci dotačního řízení 
číslo MZDR 16064/2022/OZP. Dotaci poskytne Ministerstvo zdravotnictví jednorázově, 
prostřednictvím zřizovatele, příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, 
IČO 48199931, ke krytí nákladů spojených s užíváním a provozem jednotného informačního systému 
pro letecké záchranné služby. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 172/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 34017 1142  136 000,00 

3315 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 34017 1152 401305 80 000,00 

3315 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 34017 1152 402301 56 000,00 

 

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové 
neinvestiční dotace z Ministerstva kultury z dotačního programu "Podpora projektů zaměřených 
na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií, tematický okruh č. 2“. Finanční 
prostředky jsou určeny pro:  

1) Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích na projekt „Katalog k výstavě – Zvuk času. Historické hodiny 
a hodinky“ (80 000,00 Kč); 

2) Regionální muzeum v Českém Krumlově na projekt „TARAS“ (56 000,00 Kč).  

Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 173/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 34019 1142  124 565,00 

3315 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 34019 1152 401305 124 565,00 

 

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové 
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neinvestiční dotace z Ministerstva kultury z dotačního programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit 
v muzejnictví, tematický okruh 1: edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných 
v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES). Finanční prostředky jsou určeny 
pro Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích na projekt „Archeoskanzen Trocnov – Život ve středověku 
na přelomu 14. a 15. století". Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 174/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 34070 1142  58 000,00 

3314 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 34070 1152 401304 58 000,00 

 

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové 
neinvestiční dotace z Ministerstva kultury z dotačního programu Knihovna 21. století na rok 2022. Finanční 
prostředky jsou určeny pro Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích na projekt "Rozšíření 
elektronické knihy Kohoutí kříž". Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 175/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

3319 5169 Nákup ostatních služeb  1151 -50 000,00 

3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 92 1153 50 000,00 

 

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění finančních prostředků 
ve výši 50 000,00 Kč na individuální dotaci pro Česká kultura, z. s. na hudební projekt "Vivat varhany 
Slavonice". Návrh materiálu č. 822/RK/22 na poskytnutí individuální dotace bude předložen ke schválení radě 
kraje dne 30. 6. 2022. Finanční prostředky je navrženo převést z volných prostředků odboru kultury a 
památkové péče určených na hudební projekt. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 176/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6402 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a 
podobné příjmy 

107100106 2069 1072082405216 91 690,58 

3636 6909 
Ostatní investiční výdaje jinde 
nezařazené 

107 2068  91 690,58 

6402 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a 
podobné příjmy 

110100106 2069 1104002000000 36 055,98 

3636 6909 
Ostatní investiční výdaje jinde 
nezařazené 

107 2068  36 055,98 

6402 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a 
podobné příjmy 

110100106 2069 1102006401242 89 873,30 

3636 6909 
Ostatní investiční výdaje jinde 
nezařazené 

107 2068  89 873,30 

6402 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a 
podobné příjmy 

106100106 2069 1062042402220 835 441,24 

3636 6909 
Ostatní investiční výdaje jinde 
nezařazené 

107 2068  835 441,24 

6402 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a 
podobné příjmy 

106100106 2069 1062043402220 47 301,35 

3636 6909 
Ostatní investiční výdaje jinde 
nezařazené 

107 2068  47 301,35 

 

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

1) příjmů navýšení v celkové výši 91 690,58 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace 
na kofinancování (UZ 107100106) u projektu "Vyrobíme, instalujeme, pozorujeme a zkoumáme" (IROP) 
realizátora Domu dětí a mládeže Prachatice na základě závěrečného vyúčtování projektu dle smlouvy 
SDO/OEZI/1563/21. Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. 
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Realizace projektu byla schválena usnesením č. 329/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016; 

2) příjmů navýšení v celkové výši 36 055,98 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace 
na kofinancování (UZ 110100106) u projektu "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené 
infrastruktury" (Program přeshraniční spolupráci INTERREG V-A Rakousko – Česká republika) 
realizátora Krajského sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje na základě závěrečného vyúčtování 
projektu dle smlouvy SDO/OEZI/1232/18. Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU 
(ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 41/2018/ZK-11 ze dne 
22. 2. 2018; 

3) příjmů navýšení v celkové výši 89 873,30 Kč týkající se vratky dotace na kofinancování (UZ 110100106) 
u projektu "Sportem a kulturou přes hranice" (program přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika 
– Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020, Dispoziční fond) realizátora Zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice na základě odstoupení 
od smlouvy o kofinancování č. SDO/OEZI/206/20 z důvodu nerealizace projektu kvůli pandemii COVID. 
Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla 
schválena usnesením č. 1190/2019/RK-82 ze dne 24. 10. 2019; 

4) příjmů navýšení v celkové výši 835 441,24 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace 
na kofinancování (UZ 106100106) u projektu "Revitalizace GEU Kaplice – 5.1a snížení energetické 
náročnosti" (OP ŽP) realizátora Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kaplice, 
Pohorská 86 na základě závěrečného vyúčtování projektu dle smlouvy SDO/OEZI/1969/20. Současně 
dochází k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena 
usnesením č. 73/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019; 

5) příjmů navýšení v celkové výši 47 301,35 Kč týkající se vratky nevyčerpané části dotace 
na kofinancování (UZ 106100106) u projektu "Revitalizace GEU Kaplice – 5.1b vzduchotechnika" 
(OP ŽP) realizátora Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kaplice, Pohorská 86 
na základě závěrečného vyúčtování projektu dle smlouvy SDO/OEZI/2095/21. Současně dochází 
k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením 
č. 73/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019. 

Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 177/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

3299 6351 Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím 2257 9137000000000 -186 000,00 

3233 6351 Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím 2257 9137037401224 186 000,00 

 

Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ na zajištění prostředků 
pro novou akci, která je z důvodu její naléhavosti potřeba zařadit. Dochází tak ke změně závazného 
finančního vztahu k příspěvkové organizaci kraje. Jedná se o Dům dětí a mládeže, České Budějovice, 
U Zimního stadionu 1 na financování akce "Osazení a dodání nového zábradlí kašny", věcný materiál bude 
projednán dne 30. 6. 2022, č. návrhu 764/RK/22 (150 000,00 Kč). Pokrytí nové akce bude realizováno 
uvolněním z rezervy FRŠ. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 178/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

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

3133 6351 Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím 2257 9137021406209 600 000,00 

 

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 
finančního vztahu k příspěvkové organizaci kraje. Jedná se o Dětský domov, Základní školu, Školní jídelnu a 
Školní družinu, Volyně, Školní 139 na financování akce "Přístavba sociálního zařízení k tělocvičně Dětského 
domova ve Volyni", věcný materiál byl projednán dne 16. 6. 2022 (usn. č. 738/2022/RK-45). Pokrytí navýšení 
této akce bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 179/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

4399 5169 Nákup ostatních služeb  3051 -50 000,00 

4339 5221 
Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. 
spol. 

92 3053 50 000,00 
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Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření pro zajištění rozpočtové alokace prostředků ve výši 
50 000,00 Kč v návaznosti na návrh věcného materiálu č. 807/RK/22 k jednání dne 14. 7. 2022. Jedná se 
o poskytnutí neinvestičního příspěvku žadateli PREVENT 99 , z. ú., IČO 69100641, se sídlem 
Heydukova 349, 386 01 Strakonice na projekt "Podpora náhradní rodinné péče v Jihočeském kraji". Pokryto 
bude z úspory na propagaci rodinné politiky. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 180/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 13023 3042  391 715,52 

4350 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 13023 3052 401602 391 715,52 

 

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná 
se o příspěvek na provoz dětské skupiny podle zákona č. 247/2014 Sb. a dle avíza MPSV č. j. MPSV-
2022/90236-213/2 ze dne 25. 5. 2022. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 181/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 4001 3042 9131003000000 500 000,00 

6172 5011 
Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma 
zaměstnanců na služ. místech 

4001 252 9131003000000 372 523,00 

6172 5031 
Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. 
pol. zaměstnanosti 

4001 252 9131003000000 92 386,00 

6172 5032 
Povinné pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění 

4001 252 9131003000000 33 526,00 

6172 5038 
Pojist.na zákonné poj. odpovědnosti zaměst. 
za škodu při prac. úrazu 

4001 252 9131003000000 1 565,00 

 

Odbor sociálních věcí a Kancelář ředitele navrhují rozpočtové opatření k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu 
dle přijatého neinvestičního transferu Úřadu vlády ČR k zabezpečení činnosti koordinátora pro romské 
záležitosti na krajských úřadech v rámci programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti ze státního 
rozpočtu na rok 2022 (Rozhodnutí č. j. 34963/2021-UVCR-13, ev. č. projektu KK220011). Bez dopadu 
do salda. 

 


