ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 22648/2015/KHEJ
spisový znak: KHEJ 19369/2015/kakr/3

datum: 23.03.2015

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

*KUCBX00H2078*
KUCBX00H2078

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 10. 3. 2015 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 9. 3. 2015, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:

1. Jakým způsobem kraj stanovuje, na co alokuje veřejné zdroje? Tj. jde jen o rozhodnutí rady, resp. zastupitelstva kraje či
jiných volených orgánů?
2. Zohledňují volené orgány v otázce veřejných investic preference občanů/ neziskového sektoru/ zájmových skupin/
jednotlivých samospráv apod.?
2a. Pokud ano, jakým způsobem probíhá zjišťování preferencí (pokud existuje např. související směrnice, pravidla či jiný
dokument, prosím o kopii)? Uveďte konkrétní příklad.
2b. Pokud ano, jakým způsobem jsou preference zapracovávány (metody, formy aj. Pokud existuje např. související směrnice,
pravidla či jiný dokument, prosím o kopii)? Uveďte konkrétní příklad.
3. Objem veřejných prostředků, které kraj v letech 2007 – 2014 investoval na:
a) dodávky (od výše Kč 2.000.000,- bez DPH),
b) služby (od výše Kč 2.000.000,- bez DPH),
c) stavební práce (od výše Kč 6.000.000,- bez DPH)?
4. Soupis obchodních společností v majetku kraje + majetková účast kraje v %.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

ad 1)

Problematika finančního hospodaření územních samosprávných celků, kam zmíněná „alokace veřejných zdrojů“

bezesporu patří, je striktně upravena platnou legislativou, a to včetně rozhodovacích pravomocí. V prvé řadě jde o zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který kromě jiného stanoví, co je rozpočet, co je jeho obsahem
a jaký je rozpočtový proces. Kompetence k rozhodování o rozpočtu jako o základním nástroji finančního hospodaření jsou jasně
vymezeny příslušnými ustanoveními zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, podle kterých je
a) zastupitelstvu kraje vyhrazeno schvalovat rozpočet kraje – § 35 odst. 2 písm. i),
b) radě kraje vyhrazeno zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu a provádět rozpočtová opatření
v rozsahu svěřeném zastupitelstvem – § 59 odst. 1 písm. a).
Ano, jde tedy pouze a „jen o rozhodnutí rady, resp. zastupitelstva kraje“, tento postup však odpovídá podmínkám stanoveným
platnou legislativou.
ad 2)

Při rozhodování o tom, zda a kam poputují veřejné prostředky, rozhodují příslušné orgány kraje jak na základě znalostí

z činnosti Jihočeského kraje, resp. jeho krajského úřadu, tak rovněž na základě podnětů a návrhů fyzických a právnických osob,
nevyjímaje z toho organizace z neziskového sektoru, spolky, či jiné zájmové skupiny.
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ad 3)

Objem veřejných prostředků, které Jihočeských kraj vynaložil v letech 2007 – 2014 na dodávky (od výše Kč

2.000.000,- bez DPH), služby (od výše Kč 2.000.000,- bez DPH), stavební práce (od výše Kč 6.000.000,- bez DPH) Vám
zasíláme v příloze tohoto sdělení (souhrn.xlsx).

ad 4)

Soupis obchodních společností v majetku Jihočeského kraje včetně majetkové účasti:

IČ

Název účetní jednotky

Majetková účast

(obchodní společnost)

kraje v %

26093804 Jihočeské nemocnice, a.s.

100,00%

26068877 Nemocnice České Budějovice, a.s.

100,00%

26095149 Nemocnice Český Krumlov, a.s.

100,00%

26095157 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

100,00%

26095190 Nemocnice Písek, a.s.

100,00%

26095165 Nemocnice Prachatice, a.s.

100,00%

26095181 Nemocnice Strakonice, a.s.

100,00%

26095203 Nemocnice Tábor, a.s.

100,00%

28113195 Nemocnice Dačice, a.s.

100,00%

28080581 Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

100,00%

28117018 JIKORD s.r.o.

100,00%

26093545 Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 50,00%
25187937 RERA a.s.

30,00%

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –

* 1x příloha:

souhrn.xlsx
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dodávky (od výše Kč 2.000.000,- bez DPH)
služby (od výše Kč 2.000.000,- bez DPH)
stavební práce (od výše Kč 6.000.000,- bez DPH)

Objem veřejných prostředků, které kraj v letech 2007 – 2014
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
36 676 534
3 470 000
7 190 000 13 236 756 10 612 126
6 158 174 57 782 259 364 006 481
35 885 654
5 388 040 16 450 166 56 481 865 50 472 847
4 699 227 104 563 265 15 569 481,20
877 787 121 1 233 713 408 794 777 063 366 912 974 492 908 364 946 737 132 606 386 658 885 223 862

