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Jihočeský kraj - Krajský úřad 
 
 V Českých Budějovicích dne 20. 9. 2019 
 
 

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 19. 9. 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 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 19. 9. 2019 schválilo v rámci rozpočtových 
změn 17/19 usnesením č. 312/2019/ZK-23 rozpočtová opatření č. 228/Z, 269/Z a 301/Z – 304/Z. 

 
 
 
2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 

 

Rozpočtové opatření č. 228/Z 

§ položka ORJ částka v Kč 

 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech 2674 -11 200 000,00 

4350 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2557 -11 200 000,00 

6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 2599 -11 200 000,00 

6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 3099 -11 200 000,00 

6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 2699 11 200 000,00 

6330 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozp. 3099 11 200 000,00 

 

Odpovědné místo 25 - Fond rozvoje sociální oblasti navrhuje rozpočtové opatření na snížení výdajů 
v roce 2019 na základě věcného materiálu "Ukončení záměru výstavby chráněného bydlení v Jaronicích 
(Dubné)" dle usn. č. 781/2019/RK-70 ze dne 13. 6. 2019. Příděl do FRSO se snižuje o 11 200 000,00 Kč 
ve prospěch FRR. 

 

Rozpočtové opatření č. 269/Z 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

6172 6111 Programové vybavení 1251 9110110000000 -4 500 000,00 

6172 5168 
Zpracování dat a služby související s inf. a 
komunikačními technologiemi 

1251 9110110000000 4 500 000,00 

 

Odbor informatiky navrhuje rozpočtové opatření z důvodu změny licencování produktů firmy Microsoft. 
Na základě výsledků auditu programových produktů Microsoft bylo vybráno jako nejvhodnější řešení 
zakoupení licencí formou pronájmu (služeb). 
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Rozpočtové opatření č. 301/Z 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

6172 5901 Nespecifikované rezervy  551 -3 000 000,00 

3419 6322 Investiční transfery spolkům 92 853 3 000 000,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy s odborem ekonomickým navrhují rozpočtové opatření pro zajištění 
rozpočtové alokace prostředků ve výši 3 000 000,- Kč v souladu se záměrem samosprávy na poskytnutí 
individuální dotace SK Dynamu České Budějovice akademie, z. s., na "Vypracování kompletní projektové 
dokumentace na výstavbu Sportovního centra mládeže Složiště". Žádost o poskytnutí dotace s návrhem 
krytí z rozpočtové rezervy kraje je předkládána zastupitelstvu kraje k projednání dne 19. 9. 2019, návrh 
č. 300/ZK/19. 

 

Rozpočtové opatření č. 302/Z 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

2212 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 1057 401401 3 719 535,00 

2212 6121 Budovy, haly a stavby 1051  -3 719 535,00 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na úhradu vynaložených prostředků 
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje na výkupy pozemků v rámci akce 
"Východní obchvat Vlachova Březí, silnice II/144" ve výši 3 702 493,- Kč a "Rancířov, rekonstrukce 
křižovatky II/409 a II/410" ve výši 17 042,- Kč. Na úhradu budou použity investiční prostředky 
z nerealizované akce "Řešení odvodnění silnice III/1571 Č. Krumlov, ul. Rožmberská". 

 

Rozpočtové opatření č. 303/Z 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

2212 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím  1057 401401 22 790 112,00 

2212 6121 Budovy, haly a stavby 107 2068  -22 790 112,00 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství společně s odpovědným místem 20 - Strukturální fondy EU 
navrhují rozpočtové opatření na úhradu vynaložených prostředků příspěvkové organizace Správa a údržba 
silnic Jihočeského kraje na výkupy pozemků v rámci akce „Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa“ 
ve výši 22 790 112,- Kč. Zajištěním tzv. inženýrských činností včetně výkupů pozemků pod stavbami, které 
jsou následně financovány a zajišťovány příslušným odborem krajského úřadu, je Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje pověřena zřizovací listinou. Požadované finanční prostředky navrhují předkladatelé 
pokrýt z ORJ 2068 (rezerva na nové projekty). 

 

Rozpočtové opatření č. 304/Z 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

4350 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím  2557  -5 000 000,00 

2219 6341 Investiční transfery obcím 92 3053 104047 5 000 000,00 

6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům  2599  5 000 000,00 

6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů  3099  5 000 000,00 

 

Odbor sociálních věcí navrhuje provedení rozpočtového opatření na převod finančních prostředků z Fondu 
rozvoje sociální oblasti v souladu s věcným návrhem materiálu č. 319/ZK/19 "Investiční příspěvek - město 
Písek". Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku městu Písek na akci „Nástupní prostor – Nemocnice 
Písek“, zahrnující vybudování parkovacích ploch v okolí Nemocnice Písek a v bezprostřední blízkosti 
Domova pro seniory Světlo – pobočky v Písku, kterému bude vyhrazeno 20 - 25 parkovacích míst. 

 


