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Jihočeský kraj - Krajský úřad 
 
 V Českých Budějovicích dne 7. 6. 2019 
 
 

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 6. 6. 2019 

 
 
 
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. 357/2018/ZK-18 
ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2019, schválila na jednání dne 6. 6. 2019 v rámci 
rozpočtových změn 11/19 usnesením č. 733/2019/RK-69 rozpočtová opatření č. 176/R – 207/R. 
 
 
 
2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 

Rozpočtové opatření č. 176/R 

§ položka ORJ částka v Kč 

 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech 1874 342 920,00 

2310 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1854 342 920,00 

 

Odpovědné místo 18 - Fond vodního hospodářství žádá o zapojení finančních prostředků zůstatku fondu 
roku 2018 do rozpočtu roku 2019 ve výši 342 920,00 Kč. Důvodem je navýšení výdajů na povinné vrácení 
prostředků vybraných zálohově na poplatku za odběr podzemních vod v roce 2018 jednotlivým odběratelům 
dle rozhodnutí celních úřadů nad rámec schváleného rozpočtu a již provedeného rozpočtového opatření, 
schváleného usnesením č. 373/2019/RK-64 ze dne 28. 3. 2019. Tímto by měly být vratky z předchozího 
rozpočtu uzavřeny. 

 

Rozpočtové opatření č. 177/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6113 5339 Neinv. transfery cizím přísp. organizacím 93 9153  -10 000,00 

4350 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 93 3057 405601 10 000,00 

 

Odpovědné místo 91 - Samospráva ve spolupráci s odborem sociálních věcí navrhují provedení 
rozpočtového opatření na převod finančních prostředků poskytnutých v rámci individuální dotace (záštita 
představitele kraje) v souladu s usn. č. 629/2019/RK-68 ze dne 16. 5. 2019 na příslušný gesční odbor 
OSOV, který prostředky převede krajské příspěvkové organizaci v rámci příspěvku na provoz (Domov 
seniorů Mistra Křišťana Prachatice - akce Zahradní slavnost 2019). 

 

Rozpočtové opatření č. 178/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 17055 142  577 184,00 

2143 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 17055 152 401308 577 184,00 
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Odpovědné místo 1 - Kancelář hejtmanky navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení neinvestiční 
účelové dotace, která bude poskytnuta prostřednictvím Jihočeského kraje z rozpočtu Ministerstva pro místní 
rozvoj na výdaje Jihočeské centrály cestovního ruchu v rámci programu 11772 - Národní program podpory 
cestovního ruchu v regionech s názvem akce "Podpora marketingových aktivit Jihočeské centrály 
cestovního ruchu". Přidělená dotace pro rok 2019 činí celkem 577 184,- Kč. Realizace projektu byla 
schválena usn. č. 1050/2018/RK-47 ze dne 30. 8. 2018. 

 

Rozpočtové opatření č. 179/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

6172 5901 Nespecifikované rezervy  551 -480 000,00 

2143 5221 
Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. 
spol. 

92 153 480 000,00 

 

Odpovědné místo 1 - Kancelář hejtmanky navrhuje provedení rozpočtového opatření na převod finančních 
prostředků ve výši 480 000,00 Kč z rozpočtové rezervy kraje na poskytnutí neinvestiční individuální dotace 
v souladu s věcným materiálem č. návrhu 733/RK/19 předkládaným na jednání v radě kraje dne 6. 6. 2019. 
Příjemcem dotace je TOULAVA, o. p. s., IČO 28149637. Účelem dotace je zajištění certifikované pěší 
Stezky podél Lužnice v turistické oblasti Toulava a s tím spojené náklady. 

 

Rozpočtové opatření č. 180/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6172 2322 Přijaté pojistné náhrady  441  660,00 

4350 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 726 3057 407603 660,00 

 

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného 
plnění přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. pro Domov pro seniory Chýnov z pojištěného rizika 
poškození vodou z vodovodního řádu a topení. 

 

Rozpočtové opatření č. 181/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS 98278 742 1 610 330,00 

3769 5192 Poskytnuté náhrady 98278 752 1 610 330,00 

 

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení 
dotace od Ministerstva financí dle stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje k žádostem o poskytnutí 
náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb. 

 

Rozpočtové opatření č. 182/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 742 9123014000000 1 000 000,00 

2369 6119 Ost. nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 751 9123014000000 1 000 000,00 

 

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na zapojení přijaté 
individuální investiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 1 000 000,00 Kč, která je účelově 
určena jako podíl na zajištění realizace projektu "Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu 
do vodního díla Orlík". Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením č. 113/2019/RK-60 ze dne 31. 1. 2019. 

 

Rozpočtové opatření č. 183/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

3742 5222 Neinvestiční transfery spolkům 715 753 -516 006,00 

3742 5212 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-FO 715 753 340 822,00 

3742 5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subjekt.-PO 715 753 175 184,00 

 

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví žádá o přesun finančních prostředků u položek výdajů 
v rámci svého rozpočtu roku 2019 z důvodu poskytnutí dotací vlastníkům pozemků ve vybraných zvláště 
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chráněných územích Jihočeského kraje podle § 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů ve výši 516 006,00 Kč. Dotace příjemcům byla schválena usnesením 
č. 566/2019/RK-67 dne 9. 5. 2019. 

 

Rozpočtové opatření č. 184/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 151 857  -6 300,00 

3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 151 857 401202 6 300,00 

3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 151 857  -26 682,90 

3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 151 857 402210 5 000,00 

3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 151 857 405209 21 682,90 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku 
školám z důvodu dofinancování uměleckých soutěží vyhlašovaných MŠMT. Jedná se o tyto školy: 

1) Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43 (6 300,00), 

2) Základní umělecká škola, Český Krumlov, Kostelní 162 (5 000,00 Kč), 

3) Základní umělecká škola, Vimperk, Nerudova 267 (21 682,90 Kč). 

 

Rozpočtové opatření č. 185/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 155 857  -95 889,08 

3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 155 857 406213 63 125,08 

3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 155 857 401224 32 764,00 

3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 155 857  -3 886,00 

3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 155 857 403217 3 886,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku 
školám z důvodu dofinancování předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT. Jedná se o tyto školy: 

1) Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417 (63 125,08 Kč), 

2) Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 (32 764,00 Kč), 

3) Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10 (3 886,00 Kč). 

 

Rozpočtové opatření č. 186/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 857  -120 000,00 

3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 857 401202 60 000,00 

3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 857 404214 60 000,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení provozního příspěvku 
zřizovatele na rok 2019 pro Základní uměleckou školu B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43 
z důvodu mezinárodní spolupráce s uměleckou školou ve Francii - město Héricourt - příspěvek na dopravu 
(60 000,00 Kč) a pro Základní uměleckou školu Milevsko, Libušina 1217 z důvodu zvýšených nákladů 
na elektřinu pro vytápění v roce 2019 (60 000,00 Kč). 

 

Rozpočtové opatření č. 187/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 150 853 -149 002,00 

3419 5169 Nákup ostatních služeb  851 -998,00 

3299 5169 Nákup ostatních služeb 800 851 150 000,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na navýšení částečné úhrady 
realizace stánků škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem na výstavě Vzdělání a řemeslo, 
která se koná ve dnech 7. - 9. 11. 2019 na Výstavišti České Budějovice. Ve schváleném rozpočtu kraje 
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pro rok 2019 je na tento účel alokována částka ve výši 100 tis. Kč. Na základě jednání mezi vedením 
Výstaviště a Jihočeského kraje jsou v roce 2019 zachovány tři výstavní dny s tím, že nově bude jeden den 
víkendový (sobota), vstupné nebude vybíráno. Ze strany Výstaviště byl vznesen požadavek na vyšší 
finanční spoluúčast Jihočeského kraje z důvodu, že náklady na výstavu dofinancovává Výstaviště 
z vlastních prostředků ve výši 1 mil. Kč. Na základě těchto skutečností bylo ze strany kraje přistoupeno 
na navýšení finanční spoluúčasti pro rok 2019 o 150 tis. Kč. Krytí navýšené částky je navrhováno ve výši 
149 002,- Kč z nevyčerpaných prostředků vyčleněných na spolufinancování dotace MŠMT poskytnuté 
na dotační program "Podpora mládeže na krajské úrovni" (vzhledem ke krácení požadované dotace 
ze strany MŠMT došlo i ke snížení částky potřebné na spolufinancování dotace ve výši 30%) a ve výši 
998,- Kč z úspory prostředků na účast družstva Jihočeského kraje na fotbalovém Turnaji 4 regionů, který se 
koná 12. - 13. 6. 2019 v dolnorakouském městě Lindabrunn (dle sdělení dolnorakouského zemského úřadu 
budou náklady na ubytování a stravování účastníků turnaje nižší, než bylo původně avizováno a dojde tak 
k úspoře prostředků). 

 

Rozpočtové opatření č. 188/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 33166 842  318 000,00 

3231 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 33166 852 403214 198 000,00 

3122 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 33166 852 405203 120 000,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotačního 
programu "Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 
pro rok 2019" na základě Rozhodnutí MŠMT č. 0126/8/SOU/2019 a č. 0107/8/SOU/2019 ze dne 
24. 4. 2019. Jedná se o tyto školy: 

1) Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II (198 000,00 Kč), 

2) Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249 (120 000,00 Kč). 

 

Rozpočtové opatření č. 189/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 103133063 863  546 070,67 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 103533063 863  3 094 400,33 

3231 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 103133063 867 404215 104 398,21 

3231 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 103533063 867 404215 591 589,79 

3421 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 103133063 867 405216 441 672,46 

3421 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 103533063 867 405216 2 502 810,54 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace 
na základě dotačního dopisu č. j. MSMT-2610/2019-14 ze dne 6. 5. 2019 příjemcům výzvy č. 63 "OP VVV - 
v oblasti prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání". Jedná se o tyto školy:  

1) Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032 (695 988,00 Kč), 

2) Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 (2 944 483,00 Kč). 

 

Rozpočtové opatření č. 190/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 35018 942  2 511 330,00 

3533 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 35018 952 401502 2 511 330,00 

 

Odbor zdravotnictví navrhuje rozpočtové opatření, kterým dojde k navýšení příjmů a výdajů rozpočtu. Jedná 
se o neinvestiční transfer Ministerstva zdravotnictví ČR pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická 
záchranná služba Jihočeského kraje na krytí výdajů na činnosti poskytovatele zdravotnické záchranné 
služby související se zajištěním připravenosti na mimořádné události a krizové situace dle Rozhodnutí 
č. OKP/15/1102/2019. 
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Rozpočtové opatření č. 191/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 101 1041 3 146,00 

2299 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům  1051 3 146,00 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na navýšení rozpočtu přijatých 
sankčních plateb z kaucí v silniční dopravě. Tyto prostředky budou použity k úhradě sankční platby 
Ministerstvu dopravy za nedodržení zákonné lhůty. 

 

Rozpočtové opatření č. 192/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 34019 1142  24 000,00 

3315 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 34019 1152 406301 24 000,00 

 

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové 
neinvestiční dotace na základě rozhodnutí z Ministerstva kultury č. j. MK 36876/2019 OM ze dne 6. 5. 2019 
z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity 
v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES) 
od Ministerstva kultury ČR pro Muzeum středního Pootaví Strakonice na realizaci projektu "Sametová 
revoluce a Strakonicko". 

 

Rozpočtové opatření č. 193/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 34053 1142  534 000,00 

3315 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 34053 1152 403301 138 000,00 

3314 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 34053 1152 401304 396 000,00 

 

Odbor kultury a památkové péče navrhuje rozpočtové opatření z důvodu přijetí a vyplacení účelové 
neinvestiční dotace na základě dopisu z Ministerstva kultury č. j. MK 35035/2019 ze dne 29. 4. 2019 
z programu Veřejné informační služby knihoven na rok 2019 od Ministerstva kultury ČR pro: 

1) Muzeum Jindřichohradecka - na projekt „Digitalizace souboru unikátních rukopisů a starých tisků 
z knihovny Muzea Jindřichohradecka (5. etapa)“ (podprogram VISK 6) (138 000,00 Kč); 

2) Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích v celkové výši 396 000,00 Kč - na realizaci 
těchto projektů: 

a) „Aktualizace hardwarového a softwarového vybavení počítačové učebny JVK České Budějovice“ 
(podprogram VISK 2) (225 000,00 Kč); 

b) „Vzdělávání knihovníků Jihočeského kraje v roce 2019“ (podprogram VISK 2) (25 000,00 Kč);  

c) „Rekatalogizace fondu hudebnin JVK v Českých Budějovicích“ (podprogram VISK 5) 
(33 000,00 Kč);  

d) „Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL“ (podprogram VISK 9/I) (35 000,00 Kč);  

e) „Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v Jihočeské vědecké knihovně 
v Č. Budějovicích pro rok 2019“ (podprogram VISK 9/II) (78 000,00 Kč). 

 

Rozpočtové opatření č. 194/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6172 5901 Nespecifikované rezervy  551  -500 000,00 

3319 5321 Neinvestiční transfery obcím 94 1153 101012 500 000,00 

 

Odbor kultury a památkové péče navrhuje provedení rozpočtového za účelem poskytnutí finančního daru 
Statutárnímu městu České Budějovice na reprezentaci Jihočeského kraje Dětským pěveckým souborem 
Carmína v Jekatěrinburgu ve výši 500 000,- Kč. Dětský pěvecký sbor Carmína působí při Základní škole a 
Mateřské škole J. Š. Baara, která je příspěvkovou organizací Statutárního města České Budějovice. Soubor 
se zúčastnil ve dnech 25. - 30. dubna 2019 XVII. Mezinárodního hudebního festivalu umělecké tvořivosti 
mládeže a získal 1. místo. Navržené finanční prostředky z rozpočtové rezervy kraje budou použity 
na refundaci zvýšeného provozního příspěvku příspěvkové organizaci města na cestovní náklady 
pěveckého sboru. Návrh materiálu č. 738/RK/19 na poskytnutí výše uvedené dotace bude projednán radou 
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kraje dne 6. 6. 2019 a dne 27. 6. 2019 bude tento návrh předložen zastupitelstvu kraje ke schválení. 

 

Rozpočtové opatření č. 195/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3412 5321 Neinvestiční transfery obcím 416 1453 9819003105041 -100 000,00 

3412 6341 Investiční transfery obcím 416 1453 9819003105041 100 000,00 

 

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření na změnu charakteru prostředků pro město 
Prachatice. Návrh je v souladu s usnesením č. 83/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019. Rozpočtové opatření je 
předkládáno ke schválení radě kraje z důvodu změny poměru investičních a neinvestičních výdajů. 

 

Rozpočtové opatření č. 196/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3315 6341 Investiční transfery obcím 429 1453 9819001107057 -20 000,00 

3315 5321 Neinvestiční transfery obcím 429 1453 9819001107057 20 000,00 

 

Odbor evropských záležitostí navrhuje rozpočtové opatření z důvodu správného zařazení transferu městu 
Planá nad Lužnicí dle charakteru jeho užití. Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé žadatele bylo 
schváleno v rámci DP Podpora muzeí a galerií 2019 usnesením č. 96/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019. 
Rozpočtové opatření je předkládáno ke schválení v radě kraje z důvodu změny poměru investičních a 
neinvestičních výdajů. 

 

Rozpočtové opatření č. 197/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 92 653 -150 000,00 

3429 5229 Ost. neinv. transfery neziskovým a pod. org. 92 653 -350 000,00 

3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 469 1453 500 000,00 

 

Odbor evropských záležitostí společně s odborem regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu 
navrhují rozpočtové opatření na přesun finančních prostředků mezi jednotlivými odpovědnými místy. Jedná 
se o prostředky OREG určené ve schváleném rozpočtu na individuální dotace na lyžařskou stopu, jejichž 
převod ve výši 500 000,00 Kč za účelem posílení dotačního programu Bílá stopa byl schválen usnesením 
č. 159/2019/ZK-21 ze dne 23. 5. 2019. 

 

Rozpočtové opatření č. 198/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 107100106 2069 1072024407212 21 625,50 

3636 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 107 2068  21 625,50 

 2451 
Splátky půjčených prostř. 
od přísp. org. 

107 2060 1072037403224 4 857 222,60 

6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 107100106 2069 1072037403224 36 593,85 

3636 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 107 2068  4 893 816,45 

6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 107100106 2069 1072050406227 340,44 

 2451 
Splátky půjčených prostř. 
od přísp. org. 

107 2060 1072050406227 -3 131 696,87 

3636 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 107 2068  -3 131 356,43 

6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 107100106 2069 1072055407219 16 940,00 

3636 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 107 2068  16 940,00 

6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 107100106 2069 1072058407208 125 651,62 

3636 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 107 2068  125 651,62 

 

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

1) příjmů navýšení ve výši 21 625,50 Kč týkající se vratky nevyčerpaných prostředků (tj. kofinancování) 
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u projektu "Rekonstrukce a zlepšení vybavení laboratoří biologie a mikrobiologie" (IROP) realizátora 
Střední odborné školy ekologické a potravinářské, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I 
dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/54/18. Současně dochází k navýšení výdajů rezervy 
projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 324/2017/ZK-8 
ze dne 21. 9. 2017; 

2) příjmů navýšení v celkové výši 4 893 816,45 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci ve výši 
4 857 222,60 Kč (měla být vrácena již v roce 2018, ale připsána byla až v roce 2019) a nevyčerpaných 
prostředků (tj. kofinancování) ve výši 36 593,85 Kč u projektu "Modernizace ICT školy" (IROP) 
realizátora Obchodní akademie, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Třeboň, 
Vrchlického 567 dle Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. SFV/OEZI/1693/18 a Smlouvy 
o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1692/18. Současně dochází k navýšení výdajů rezervy projektů EU 
(ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 309/2016/ZK-24 ze dne 
23. 6. 2016; 

3) příjmů navýšení ve výši 340,44 Kč týkající se vratky nevyčerpaných prostředků (tj. kofinancování) a 
snížení rozpočtovaných příjmů u návratné finanční výpomoci ve výši 3 131 696,87 Kč (z důvodu nižší 
poskytnuté návratné finanční výpomoci v roce 2018 dle skutečné potřeby financování) u projektu 
"Moderní stroje pro výuku strojírenských oborů na VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice" (IROP) realizátora 
Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy řemesel a služeb, Strakonice, 
Zvolenská 934 dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/2361/18. Současně dochází ke snížení 
výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením 
č. 324/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016; 

4) příjmů navýšení ve výši 16 940,00 Kč týkající se vratky nevyčerpaných prostředků (tj. kofinancování) 
u projektu "Rekonstrukce cvičné haly školního statku v Měšicích a modernizace vybavení školy 
pro přírodovědné a odborné vzdělávání" (IROP) realizátora Vyšší odborné školy a Střední zemědělské 
školy, Tábor, náměstí T. G. Masaryka 788 dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/1845/18. 
Současně dochází k navýšení výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace 
projektu byla schválena usnesením č. 311/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017; 

5) příjmů navýšení ve výši 125 651,62 Kč týkající se vratky nevyčerpaných prostředků (tj. kofinancování) 
u projektu "Rozšíření motivačních pracovišť pro Informačně-vzdělávací středisko (IVS)" (IROP) 
realizátora Vyšší odborné školy, Střední školy a Centra odborné přípravy, Sezimovo Ústí, 
Budějovická 421 dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/2347/18. Současně dochází k navýšení 
výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením 
č. 296/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016. 

 

Rozpočtové opatření č. 199/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3315 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým org. 

110100106 2066 1102105401305 71 955,00 

3315 5651 
Neinv. půjčené prostředky zřízeným 
přísp. org. 

107 2066 1102105401305 407 745,00 

3636 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 107 2068  -479 700,00 

3742 5229 
Ost. neinv. transfery neziskovým a 
pod. org. 

121100106 2066 1211002000000 754 318,00 

3742 5629 
Ostatní neinv. půjčené prostř. 
neziskovým a pod.org. 

107 2066 1211002000000 1 745 682,00 

3742 5229 
Ost. neinv. transfery neziskovým a 
pod. org. 

121100106 767 1211002000000 -754 318,00 

3742 5229 
Ost. neinv. transfery neziskovým a 
pod. org. 

121500107 767 1211002000000 -1 745 682,00 

 

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

1) výdajů navýšení ve výši 479 700,00 Kč (neinvestice - z toho kofinancování 71 955,00 Kč a návratná 
finanční výpomoc 407 745,00 Kč) v rámci projektu "Jižní Čechy hostem v Linci - prezentace lidových 
řemesel" (FMP Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020) 
realizátora Jihočeského muzea v Českých Budějovicích z důvodu realizace a financování úspěšného 
projektu v roce 2019. Současně dochází ke snížení rozpočtovaných neinvestičních výdajů rezervy 
projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 43/2019/ZK-19 
ze dne 14. 2. 2019; 

2) výdajů navýšení ve výši 2 500 000,00 Kč (neinvestice - z toho kofinancování 754 318,00 Kč a návratná 
finanční výpomoc 1 745 682,00 Kč) v rámci projektu "Optimalization of Natura 2000 sites management 
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delivery in the South Bohemia Region and the territory of South Slovakia" (LIFE) realizátora Základní 
organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx z důvodu realizace a financování úspěšného 
projektu v roce 2019. Současně dochází ke snížení rozpočtovaných neinvestičních výdajů ORJ 7 
ve stejné výši a v rámci téhož projektu. Realizace projektu byla schválena usnesením 
č. 106/2019/ZK-20 ze dne 11. 4. 2019. 

 

Rozpočtové opatření č. 200/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 2412 
Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. 
subj.- PO 

106107 2060 1072001309502 103 433,50 

3636 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 107 2068  103 433,50 

 2412 
Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. 
subj.- PO 

106107 2060 1073009309507 97 120,88 

3636 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 107 2068  97 120,88 

 2412 
Splátky půjč. prostředků od podnik. nef. 
subj.- PO 

106107 2060 1073007309506 81 991,31 

3636 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 107 2068  81 991,31 

 

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

1) příjmů navýšení ve výši 103 433,50 Kč týkající se vratky nevyčerpaných prostředků (tj. kofinancování 
formou návratné finanční výpomoci) u projektu "Vybavení návazné péče Nemocnice Český 
Krumlov a. s." (IROP) realizátora Nemocnice Český Krumlov, a. s. na základě závěrečného vyúčtování 
dle Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. SFV/OEZI/2245/16. Současně dochází 
k navýšení výdajů rezervy projektů EU (na ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena 
usnesením č. 72/2016/ZK-22 ze dne 7. 4. 2016; 

2) příjmů navýšení ve výši 97 120,88 Kč týkající se vratky kofinancování formou návratné finanční 
výpomoci po zvýšení základního kapitálu u projektu "Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor a. s." 
(IROP) realizátora Nemocnice Tábor, a. s. dle Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
č. SFV/OEZI/2557/17. Současně dochází k navýšení výdajů rezervy projektů EU (na ORJ 2068) 
ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 384/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016; 

3) příjmů navýšení ve výši 81 991,31 Kč týkající se vratky kofinancování formou návratné finanční 
výpomoci po zvýšení základního kapitálu u projektu "Modernizace zdravotnické techniky Nemocnice 
Strakonice, a. s." (IROP) realizátora Nemocnice Strakonice, a. s. dle Smlouvy o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci č. SFV/OEZI/2514/17. Současně dochází k navýšení výdajů rezervy projektů EU 
(na ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 75/2016/ZK-22 ze dne 
7. 4. 2016. 

 

Rozpočtové opatření č. 201/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

3123 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257 402205 -1 366 152,78 

3121 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257 405202 -170 316,00 

3299 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257  1 536 468,78 

 

Odpovědné místo 22 - Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ 
z důvodu nevyčerpání rozpočtovaných finančních prostředků. Jedná se o tyto školy: 

1) Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 z akce "Rekonstrukce sociálních 
zařízení - Domov mládeže při Střední odborné škole strojní a elektrotechnické Velešín - II. etapa", 
schváleno usn. č. 357/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 (1 366 152,78 Kč). Návazně na ukončení 
realizace akce je nedočerpaná část dotace převedena do rezervy FRŠ; 

2) Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69 z akce "Nákup vícemístného automobilu 
pro sportovní gymnázium", schváleno usn. č. 357/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 (170 316,00 Kč). 
Návazně na ukončení realizace akce je nedočerpaná část dotace převedena do rezervy FRŠ. 

 

Rozpočtové opatření č. 202/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

3299 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257  -604 000,00 

3133 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257 406209 604 000,00 
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Odpovědné místo 22 - Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ 
z důvodu změny závazného finančního vztahu proti rezervě FRŠ s výsledným saldem -604 000,00 Kč. 
Jedná se o Dětský domov, Základní školu, Školní jídelnu a Školní družinu, Volyně, Školní 319 na akci 
"Generální rekonstrukce elektroinstalace v hlavní budově", schváleno usn. č. 357/2018/ZK-18 ze dne 
13. 12. 2018 (2 300 000,00 Kč). Po provedení výběrového řízení je výsledná cena podle Smlouvy o dílo 
3 404 460,27 Kč, z důvodu nedostatku vlastních finančních prostředků bude příspěvek z FRŠ navýšen 
o 604 000,00 Kč, pokrytí tohoto navýšení je realizováno uvolněním z rezervy FRŠ. 

 

Rozpočtové opatření č. 203/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

3299 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257  -662 264,80 

3126 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257 401206 662 264,80 

 

Odpovědné místo 22 - Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ 
z důvodu změny závazného finančního vztahu proti rezervě FRŠ s výsledným saldem -662 264,80 Kč. 
Jedná se o Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22 na akci "Rekonstrukce vstupních prostor školy", 
věcný materiál bude projednán dne 6. 6. 2019 (č. návrhu 683/RK/19), pokrytí nové akce bude realizováno 
uvolněním z rezervy FRŠ. 

 

Rozpočtové opatření č. 204/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

3299 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257  -3 500 000,00 

3123 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257 403223 2 000 000,00 

3122 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257 407216 500 000,00 

3122 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257 401232 1 000 000,00 

 

Odpovědné místo 22 - Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ 
z důvodu změny závazného finančního vztahu proti rezervě FRŠ s výsledným saldem -3 500 000,00 Kč. 
Jedná se o tyto školy: 

1) Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941 na dofinancování 
akce "Oprava fasády Domova mládeže Střední školy rybářské a vodohospodářské Třeboň č. p. 688", 
věcný materiál bude projednán dne 6. 6. 2019 (č. návrhu 683/19/RK), pokrytí nové akce bude 
realizováno uvolněním z rezervy FRŠ (2 000 000,00 Kč); 

2) Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 na akci "Oprava střechy 
na budově Na Bydžově", věcný materiál bude projednán dne 6. 6. 2019 (č. návrhu 683/RK/19), pokrytí 
nové akce bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ (500 000,00 Kč); 

3) Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9 na akci "Rekonstrukce 
1. patra domova mládeže, Třebízského 942/22", věcný materiál bude projednán dne 6. 6. 2019 
(č. návrhu 683/RK/19), pokrytí nové akce bude realizováno uvolněním z rezervy FRŠ 
(1 000 000,00 Kč). 

 

Rozpočtové opatření č. 205/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

3299 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257  -900 000,00 

3122 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257 406212 900 000,00 

 

Odpovědné místo 22 - Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ 
z důvodu změny závazného finančního vztahu proti rezervě FRŠ s výsledným saldem -900 000,00 Kč. 
Jedná se o Střední rybářskou školu a Vyšší odbornou školu vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, 
Zátiší 480 na akci "Přístavba výtahu a únikové schodiště k domovu mládeže", schváleno 
usn. č. 357/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 (2 500 000,00 Kč). Po provedení výběrového řízení je výsledná 
cena podle Smlouvy o dílo 4 408 417,00 Kč, z důvodu nedostatku vlastních finančních prostředků bude 
příspěvek z FRŠ navýšen o 900 000,00 Kč. Pokrytí tohoto navýšení je realizováno uvolněním z rezervy 
FRŠ. 
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Rozpočtové opatření č. 206/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

4349 5169 Nákup ostatních služeb 3051  -51 465,00 

4349 5021 Ostatní osobní výdaje 251 9102001000000 51 465,00 

 

Odbor sociálních věcí a odpovědné místo 2 - Kancelář ředitele navrhují rozpočtové opatření, kterým dojde 
k mezipoložkovému přesunu z důvodu zajištění akcí v rámci projektu „Ozbrojený útočník ve škole (finální 
etapa)“. 

 

Rozpočtové opatření č. 207/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

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

6172 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4001 3052 2 028,00 

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

4001 252 370 460,00 

6172 5031 Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. pol. zaměstnanosti 4001 252 92 615,00 

6172 5032 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 4001 252 33 341,00 

6172 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4001 252 1 556,00 

 

Odbor sociálních věcí navrhuje 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 2019 (Rozhodnutí č. 34075/2018-KRP). 

 

 


