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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 34249/2017
spisový znak: KHEJ 32515/2017/kakr/3

datum: 17.03.2017

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 03.03.2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 03.03.2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
Jaký je roční rozpočet odboru kanceláře hejtmana?
Co všechno se z tohoto rozpočtu hradí? Prosím o vypsání jednotlivých položek a služeb.
Jakých pět položek/služeb bylo v uplynulém roce nejnákladnějších? Prosím i o uvedení konkrétních částek.
Má hejtman ještě reprefond? Pokud ano, v jaké výši a co se z něho platí?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1)

Roční rozpočet kanceláře hejtmana (KHEJ) v roce 2016 byl schválen usnesením č. 377/2015/ZK-20 dne

17.12.2015 ve výši 94.456,00 tis. Kč. Z toho 73.756,00 tis. Kč běžné výdaje a 20.700,00 tis. Kč kapitálové výdaje. Z objemu
kapitálových výdajů bylo převedeno 16.700,00 tis. Kč rozpočtovým opatřením na odbor OEZI-odbor evropských záležitostí.
Jednalo se o finanční prostředky na nově vyhlášený státní dotační program "Dotace pro jednotky SDH obcí". Poskytování dotací
v rámci státního programu zabezpečovalo pro rok 2016 Ministerstvo vnitra prostřednictvím generálního ředitelství HZS ČR.
Výše uvedená částka představuje podíl kraje na zajištění spolufinancování tohoto projektu.
Skutečné výdaje za rok 2016 činily 72.950,96 tis. Kč. Rozpočet Jihočeského kraje je zveřejněn na internetových stránkách
kraje v sekci Informace o hospodaření kraje: http://www.kraj-jihocesky.cz/12/hospodareni_kraje.htm
V této rubrice můžete získat přehled o rozpočtech Jihočeského kraje a o výsledcích jeho hospodaření v uplynulých letech.
Součástí je i tzv. „ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET JIHOČESKÉHO KRAJE“ ze kterého lze získat přehledné a aktuální informace
o hospodaření kraje v oblasti příjmů a výdajů, včetně porovnání dosažené skutečnosti s upraveným rozpočtem. Údaje jsou
strukturovány podle položek rozpočtové skladby či odvětvového třídění druhu příjmů a výdajů.
ad 2)
a)

Z rozpočtu KHEJ se hradí:

činnost regionální správy:

odd. styku s veřejností, vnější a zahraniční vztahy, sekretariát vedoucího odboru, tajemník hejtmana, organizační odd.:
17.840,69 tis. Kč – např. nájemné, předplatné, konzultační poradenské a právní služby, služby, tiskové prezentace, výroba
a odvysílání televizního pořadu „U nás v kraji“, inzerce, rozhlasové spoty, kulaté stoly, využívání informací, služby spojené
s významnými návštěvami (tuzemské i zahraniční), v JčK, překlady a tlumočení, Fórum partnerských regionů, v roce 2016
celoroční marketingové zajištění roku Jižní Čechy olympijské, cestovné zaměstnanců KHEJ, ubytování pro pozvané návštěvy
do Jihočeské kraje, pohoštění - návštěvy z tuzemska i zahraničí, tiskové konference, pracovní schůzky na KÚ i mimo,
účastnické poplatky na konference-registrační poplatky na semináře, víza pro zaměstnance;
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marketing: 5.224,36 tis. Kč - workshopy, organizační zajištění kulturních akcí, přeprava významných delegací, event
marketing, prezentace Jihočeského kraje v rámci výstavy „Země živitelka“, dárkové předměty, organizační zajištění
a prezentace JčK na akci Den otevřených dveří ……atd.
materiál, reklamní předměty: 1.188,92 tis. Kč, z toho: 573,04 tis. Kč brožury,
kancelář v Bruselu: 1.039,49 tis. Kč- nájemné, energie, podíl na společném zastoupení při Evropské unii s Královéhradeckým
krajem (usnesení č. 6/2013/ZK-3 ze dne 7. 3. 2013,
granty evropské komise projekt EUROPE DIRECT 708,03 tis. Kč - evropské informační středisko KÚ JčK.
b) ostatní správa v oblasti krizového řízení
3.723,82 tis. Kč - ochranné pomůcky pro krizový štáb, vybavení lékárniček, zdravotnický materiál v případě živelných či jiných
katastrof, odborné publikace, materiál=brožury pro starosty obcí a obyvatelstvo JčK, kancelářský matriál, fotopapíry, fólie;
nájemné - školení tajemníků obcí III. typu v oblasti krizového řízení, ostatní služby= bezpečnostní ostraha KÚ, různá cvičení
během roku, zajištění porad se starosty a tajemníky bezpečnostních rad ORP mimo KÚ, zajištění seminářů, odborné přípravy
s pracovníky krizového řízení, překlady, doprava, pohoštění na setkáních s tajemníky krizového štábu v případě mimořádných
událostí, prostředky na řešení bezprostředních záchranných opatřeních k odstranění následků mimořádných událostí …atd.
dotace Nadace ČEZ 6.707,66 tis. Kč – projekt „Materiální vybavení JSDHO – 2. etapa“ v grantovém řízení Podpora regionů,
schváleno usnesením č. 165/2016/RK-82 dne 25. 2. 2016 a dotace v rámci projektu „Pořízení automatických defibrilátorů pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, schváleno usnesením č. 630/2016/RK-90.
c) cestovní ruch
1.793,64 tis. Kč - nájemné na zajištění výstavních ploch na veletrzích, ostatní služby=účast na veletrzích Regiontour,
ITF Slovakiatour, HW Praha, podpora incoming. služeb…atd., cestovné, ubytování v rámci veletrhů a prezentačních akcí,
pohoštění;
výstava CERN 2016 v Českých Budějovicích: 4.231,69 tis. Kč – mimořádná akce v roce 2016
d) transfery zřizovaným organizacím
18.500,00 tis. Kč - Jihočeská centrála cestovního ruchu (na běžnou činnost 13.500,00 tis. Kč + 5.000,00 tis. Kč Jižní Čechy
olympijské 2016) – příspěvková organizace Jihočeského kraje v gesci Kanceláře hejtmana;
e) grantová a dotační politika
11.419,62 tis. Kč – převážná část z tohoto objemu je smluvně pro požární ochranu dobrovolná část - dotace na hlavní činnost
jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, neziskové organizace …atd.
ad 3)

Pět nejnákladnějších akcí v roce 2016:
Jižní Čechy olympijské = 11.092.107,80 Kč
Výstava CERN 2016 = 4.231.687,00 Kč
Bezpečnostní ostraha KÚ = 4.663.789,00 Kč
Fórum partnerských regionů = 1.320.076,59 Kč
Televizní pořad „U nás v kraji“ = 1.703.680,00 Kč

ad 4)

Hejtman Jihočeského kraje nemá „reprefond“.

S pozdravem

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