Usnesení č. 150/2006/ZK k závěrečnému účtu kraje za rok 2005 schválené
Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 20. 6. 2005:
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1) Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2005 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením kraje bez výhrad.
2) Rozdělení hospodářského výsledku v objemu 659 359 416,27 Kč:
A) na očištění kumulativního hospodářského výsledku k 1. 1. 2006 o 29 536 504,00 Kč
pohledávek evidovaných k 31. 12. 2005
B) na nezapojení 20 000 000,00 Kč z přebytku 2004 do rozpočtu roku 2006 k posílení
odložených nerozdělených prostředků z přebytku roku 2002
C) na samosprávou kraje již schválené účely v objemu 267 057 525,05 Kč takto
a) 20 000 000,00 Kč odložené nerozdělené prostředky z přebytku roku 2002
b) 132 686,92 Kč refundace výdajů za cesty hejtmana kraje do Bruselu
c) 327 905,20 Kč INTERREG III.C SI PRO CI a Europe Direct
d) 170 000,00 Kč organizace dne otevřených dveří KÚ
e) 1 189 136,10 Kč krajský projekt Turistika na koni
f)
67 591,55 Kč použití úroků z povodňové sbírky
g) 476 371,95 Kč finanční vypořádání kraje za rok 2005
h) 150 000,00 Kč příspěvek městu Český Krumlov - chodník Pod skálou
i)
3 875,00 Kč vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu
j)
77 810,00 Kč úprava nevyužitých prostor krajského úřadu
k) 120 000,00 Kč instalace tepelných čerpadel a solárního zařízení DD Stachy - Kůsov
l)
132 090,00 Kč technická pomoc při posouzení vlivů ÚP VÚC kraje
m) 165 838,00 Kč projektová dokumentace mlýn Hoslovice
n) 220 580,00 Kč posouzení vlivů ÚP VÚC kraje na životní prostředí
o) 250 000,00 Kč projekt terénních a parkovacích úprav tvrz Žumberk
p) 600 000,00 Kč granty obcím
q) 639 835,00 Kč granty na podporu obcí nasmlouvané v roce 2005
r)
714 000,00 Kč ekologizace nemocnic v kraji
s)
958 750,00 Kč rekonstrukce části kotelny DD Dobrá Voda
t)
4 502 528,00 Kč nasmlouvané prostředky GP Tvorba krajiny a podpora biodiverzity
u) 9 864 466,00 Kč podpory poskytované na hospodaření v lesích
v) 1 482 610,00 Kč prodej nemovitosti
w) 980 031,00 Kč rekonstrukce rehabilitačního centra DD Dobrá voda
x) 416 500,00 Kč uhrazení smlouvy na studii investic v oblasti zdravotnictví
y) 8 294 545,00 Kč projekty ze SF EU
z) 30 322,36 Kč INTERREG III.C STRATCULT
aa) 452 200,00 Kč nákup výpočetní techniky
bb) 833 000,00 Kč nákup MONITu
cc) 500 000,00 Kč zpracování energetických auditů
dd) 819 353,00 Kč projekt INTERREG III.C RUSE
ee) 15 536 500,00 Kč převod nasmlouvaných prostředků na GS AP PRK
ff) 10 000 000,00 Kč GP na podporu a výstavbu vodohospodářské infrastruktury
gg) 487 900,00 Kč ex - ante hodnocení v rámci TA SROP
hh) 186 461 099,97 Kč projekty ze SF EU
D) na další posílení rozpočtu roku 2006 v objemu 342 765 387,22 Kč
a) 5 000 000,00 Kč neinvestiční prostředky na nákup materiálního vybavení a opravu
hasičské techniky obcí (úvaha grant)
b) 5 760 000,00 Kč energeticky úsporná opatření školských zařízení
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1 505 000,00 Kč instalace tepelných čerpadel a solárního zařízení - Domov důchodců
Stachy – Kůsov. Zahájení plnění v r. 2006 s ohledem na klimatické podmínky a topnou
sezónu.
59 500,00 Kč mlýn Hoslovice - zpoždění zhotovení projektové dokumentace z důvodu
zjištění závažných skutečností ve skladbě konstrukcí odkrytých sondážními průzkumy
900 000,00 Kč vyhotovení studie využití vojenského prostoru Boletice - nerealizace v r.
2005 byla způsobena obstrukcemi MO ČR (propustky, spolupráce vojenského újezdu)
50 000,00 Kč tisk brožury "Buletin hraničních přechodů" - v r. 2005 nebyla podepsána
česko-rakouská smlouva
20 000,00 Kč dokumentace návrhu změny č. 1 ÚP VÚC Písecko - Strakonicko
(SDL/OUPI/246/2005). V r. 2005 byl odevzdán pouze návrh, čistopis dokumentace bude
odevzdán v r. 2006.
403 774,00 Kč grant ÚPD - uzavření grantových smluv převážně ve třetím a čtvrtém
čtvrtletí 2005. Vzhledem ke lhůtám ve stavebním zákonu nebylo možné granty do konce r.
2005 vypořádat.
500 000,00 Kč na nákup terénního automobilu (prostřednictvím OHSP)
25 000 000,00 Kč posílení Fondu rozvoje školství (na dofinancování priority 1 dokončení hygienických podmínek jídelen a na dofinancování předpokladu záporného
salda FRŠ). Věcný materiál pro RK zahrnoval požadavek 45 mil Kč.
3 670 000,00 Kč posílení prostředků na programy podpory sportu
38 046,00 Kč pojistné plnění přijaté od České pojišťovny a.s. Prostředky byly zaslány
koncem prosince 2005 a nemohly být již převedeny na určené školy (Obchodní akademie
a Gymnázium Vimperk, ISŠ Č.B.).
9 900 000,00 Kč využití úroku ze zvláštního účtu na přímé výdaje z MŠMT (1,5 mil. pro
Jihočeský fotbal na dostavbu haly; 3,5 mil. pro obecní ZŠ na pomůcky a učebnice; 0,1 mil.
projekt Rodinné pasy; 3,9 mil. energetická opatření FRŠ; 0,9 mil. pro Diakonii střediska
Rolnička)
100 000,00 Kč analýza sociálních zařízení (DD) zřizovaných krajem (dodatek ke smlouvě
uzavřené v r. 2005). Finanční prostředky budou vypláceny dle fakturace a podmínek ve
smlouvě v r. 2006.
8 186 006,00 Kč nákup 2 sanitních vozidel DRNR, 3 vozidel RLP - v rámci obnovy
vozového parku dle plánu v roce 2005. V případě sanitních vozů se jedná o zpoždění
dodávky ze strany dodavatele.
5 000 000,00 Kč vrácení investičních prostředků pro nemocnice v gesci a.s., které byly
zapůjčeny pro dofinancování akce 2005 - nákup RTG pro nemocnici Tábor
8 000 000,00 Kč posílení investičních prostředků pro nemocnice k zajištění schváleného
investičního plánu ( 2 mil. Kč na vyjmenované akce a 6 mil. Kč rezerva na havárie). Jde o
prostředky přidělené při projednávání rozpočtu pro Hospic Prachatice.
1 161 400,00 Kč v návaznosti na usnesení 167-172/2006 RK - prostředky na poskytnutí
půjček nemocnicím k úhradě notářských poplatků pro zamýšlené navýšení základního
jmění pro a.s.
500 000,00 Kč posílení neinv. příspěvku pro Jihoč. nem. a.s. na zajištění konzultačních,
poradenských a právních služeb v souvislosti s transformací
100 000,00 Kč analýza sociálních zařízení (ÚSP) zřizovaných krajem (navýšení
prostředků z převodu 2005)
2 246 000,00 Kč navýšení provozního příspěvku pro ÚSP Mačkov z důvodu sloučení se
Speciální ZŠ Blatná
260 000,00 Kč pro ÚSP Zběšičky mzdové náklady na řešení rehabilitační péče
2 109 000,00 Kč pro ÚSP Osek navýšení provozního příspěvku na rozšíření
ošetřovatelského oddělení
3 000 000,00 Kč na dofinancování činnosti nestátních neziskových organizací
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3 013 700,70 Kč pozdější započetí prací na akcích silnic II. a III. třídy, zejména pro řešení
havarijních situací ve vztahu k nemovitostem třetích osob (odvodnění, hluk). Realizace v
r. 2006.
125 643 098,28 Kč převod na investiční akce; pokračování staveb a držení pozastávek;
čerpání prostředků na průběžné financování staveb. Kofinancování akcí
spolufinancovaných z programu PHARE. Akce bude dokončena v r. 2006.
49 000 000,00 Kč převod zůstatku prostředků kraje a obcí k financování základní dopravní
obslužnosti v souladu s uzavřenými smlouvami na úhradu závazků veřejné služby v
linkové a v drážní osobní dopravě
2 137 000,00 Kč úhrada ztráty z žákovského jízdného u linkové osobní dopravy
635 870,00 Kč úhrada ztráty z žákovského jízdného u drážní osobní dopravy
1 000 000,00 Kč technická studie silnice ČB - Nové Hrady - St. Pelten byla z důvodu
neschválení ÚP VÚC Jč. kraje zpožděna. Realizace proběhne v r. 2006.
12 406,50 Kč nákup propagačních materiálů pro program BESIP. Pozdní dodání zboží.
30 000 000,00 Kč neinvestiční příspěvek „Správě a údržbě silnic Jč. kraje" na odstranění
mimořádných škod po zimě 2005/2006 na silnicích II. a III. třídy
30 000 000,00 Kč neinvestiční příspěvek „Správě a údržbě silnic Jč. kraje" na zvýšené
výdaje na údržbu silnic II. a III. třídy po zimě 2005/2006
9 000 000,00 Kč nákup hlavní budovy Jč. muzea od města ČB
100 000,00 Kč příspěvek RRA Šumava na šumavský destinační management
2 000 000,00 Kč úprava prostor využívaných muzeem v Písku - dotace městu dle dohody
4 000 000,00 Kč posílení rozpočtu PO o povinné podíly k jednotlivým grantům MK v
hodnotě cca 13 000 000,00 Kč
500 000,00 Kč účelová dotace pro Jč. divadlo na projekt Divadlo venkovu
300 333,74 Kč příspěvky v oblasti kultury, z toho na vydání knih Pouzar (60), Roučka Šumava (100), na podporu akce Ekofilm (80)
17 950,00 Kč projektová dokumentace ÚSP Libnič - doplatek v r. 2006
1 160 500,00 Kč uzavření smlouvy na 2. etapu pasportizace majetku, objednáno doplnění
pasportizace o nově zařazené budovy a stavby
476 084,00 Kč pojistné na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
za vozidla KÚ a vozidla příspěvkových organizací. Pojištění zapůjčených uměleckých děl
v KÚ.
69 454,00 Kč kompletní a částečné havarijní pojištění (dodatek č. 18 smlouvy č.
5309016974 a dodatek č. 5 smlouvy č. 5309020519) - dopojištění nově pořízených vozidel
15 000,00 Kč znalecký posudek v k. ú. ČB 3 - na základě objednávky
55 000,00 Kč srovnávací sestavení a geometrický plán v k. ú. Hluboká nad Vltavou;
geometrický plán v k. ú. Písek, Prachatice - na základě objednávky
100 000,00 Kč platba realitní kanceláři za zprostředkování prodeje nemovitosti v Luční
ul., Č. Budějovice - na základě smlouvy
60 264,00 Kč úhrada daně z převodu nemovitostí - hrazeno v r. 2006

3) zapojení kumulovaného přebytku z hospodářské činnosti v objemu 1 354 229,83 Kč do příjmů
kraje 2006 k posílení rezervy rozpočtu.
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