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Úvodní slovo hejtmana

Vážení spoluobčané!
Rok 2005 odstartoval druhé volební období krajských samospráv. Volební výsledky v Jihočeském kraji daly předpoklad
k vytvoření politicky vyvážené kolice vítězné ODS s KDU-ČSL
a Sdružením nezávislých kandidátů, která v 55členném zastupitelstvu má celkem 36 mandátů. Vznikl tak důležitý předpoklad,
že úkoly, které stály před samosprávou kraje, se budou řešit
v dělné a názorově jednotné atmosféře. Dlužno však dodat, že
i při dostatečné početní převaze koalice byla většina zásadních
rozhodnutí schvalována napříč politickým spektrem, tedy bez
zásadních výhrad opozice.
Tak jako v předcházejících letech jsme i v roce 2005 přijali vyrovnaný rozpočet. Hospodaření s 8,8 miliardy korun nám sice
neumožnilo postarat se o majetek kraje v takové míře, jak bychom si přáli, čímž mám na mysli především rozsah nutné obnovy našich silnic, přesto nám umožnilo pokročit v realizaci cílů,
vytčených Programem rozvoje územního obvodu Jihočeského
kraje a rozpracovaných v Akčním plánu na rok 2005. Na přípravu koncepcí, studií a projektů, stanovených Akčním plánem,
kraj poskytl přes 74 milionů korun. Dalších téměř 160 milionů
korun rozdělil prostřednictvím grantů obcím a právnickým i fyzickým osobám na péči o životní prostředí, rozvoj zemědělství
a lesnictví, na opravu památek a kulturní aktivity, na obnovu
infrastruktury i do oblasti sociální, zdravotní, vzdělávání, vědy
a sportu a v neposlední řadě na podporu podnikání. Prostřednictvím dotací kraj podpořil neziskové organizace částkou 2,5
miliardy korun.
V investičních akcích kraje dominovala obnova dalších silničních
úseků a mostů, na které bylo vynaloženo 316 milionů korun.
Opravy a úpravy našich školních budov si vyžádaly na investicích 78 milionů korun. Není sice nutné pokračovat ve výčtu výdajů kraje, neboť právě o nich dává přehled tato výroční zpráva,
avšak přesto by pozornosti nemělo uniknout, že se Jihočeský
kraj zodpovědně podílel na připravenosti regionu čerpat ze
strukturálních fondů Evropské unie. Kromě toho, že byl iniciátorem a podporovatelem vzniku řady projektů, které obstály
v konkurenci žadatelů o dotace z různých evropských programů, zároveň umožnil jejich realizaci tím, že na jejich koﬁnancování uvolnil z krajských prostředků přes 60 milionů korun.
Jihočeský kraj však učinil v roce 2005 i řadu kroků, významných
pro budoucnost regionu a jeho občanů. Podpořil například
šumavské obce v jejich oprávněném úsilí stát se rovnocennými partnery Správy Národního parku a otevřel tak nezbytnou
diskusi o nové zonaci parku. V souladu s rozvojovými záměry obcí Lipenska kraj odstartoval i důležitá jednání s armádou
a příslušnými ministerstvy v zájmu civilního využití vojenského
újezdu Boletice.

Samospráva kraje dospěla také k závažnému rozhodnutí
o postupu optimalizace sítě zřizovaných středních škol. Sloučení některých, při zachování nabídky perspektivních studijních
i učebních oborů, si vyžádal demograﬁcký vývoj, podle kterého
se v následujících deseti letech v našem kraji sníží počet dětí ve
věkové kategorii 15 – 18 let o dalších deset tisíc.
Úspěchem je bezesporu rozšíření sítě stanovišť zdravotnické
záchranné služby a jejich organizační sloučení pod ZZS Jihočeského kraje, čímž byl vytvořen předpoklad pro zkvalitnění rychlé
zdravotní pomoci občanům. Podstatným krokem ke vzniku civilního letiště v Plané u Českých Budějovic, které by mělo zatraktivnit náš kraj i pro naše a zahraniční investory, se stalo získání licence k vnitrostátnímu leteckému provozu pro akciovou
společnost Jihočeské letiště, založenou krajem a Statutárním
městem České Budějovice.
V roce 2005 kraj založil i akciovou společnost Jihočeské nemocnice, která se měla stát jakousi matkou transformovaných okresních nemocnic na akciové společnosti. To, že tomu stát zabránil
zákonem o veřejných neziskových lůžkových zdravotnických zařízeních, je pro vedení Jihočeského kraje nepřijatelné. Stanuli jsme
tak před hrozbou, že stát bude krajské nemocnice de facto řídit
a krajům ponechá povinnost ﬁnancovat důsledky ministerských
rozhodnutí.
Dopravní prioritou Jihočeského kraje je výstavba dálnice D3
a IV. tranzitního železničního koridoru. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo v roce 2005 územní plán VÚC Českokrumlovsko I, jehož součástí je i rychlostní komunikace R3, která
vede až ke státní hranici a navazuje na trasu dálnice D3. Kraj
tak splnil vše, co v rámci svých kompetencí mohl učinit v zájmu
výstavby severojižní páteřní kapacitní komunikace. Bohužel, na
přípravu projektové dokumentace i na vlastní výstavbu dálnice,
které jsou v režii státu, opět chyběly peníze. Nepomohl zatím
ani systematický tlak na vládu, který Jihočeský kraj vyvíjel spolu
se Sdružením pro D3/R3 a R4.
I přes mnohdy přehlížející postoj státu k požadavkům Jihočeského kraje lze konstatovat, že samosprávě regionu se
dařilo v roce 2005 naplnit většinu z toho, co si předsevzala
v zájmu všestranného rozvoje regionu a potřeb občanů.

RNDr. Jan Zahradník
hejtman Jihočeského kraje
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Základní informace o kraji

Jihočeský kraj se nachází při hranicích s Rakouskem a Německem a vyznačuje se kultivovaným životním prostředím, zachovalou přírodou a potenciálem vhodným pro všechny druhy
odpočinku a rekreace. K uchování jedinečné krajiny slouží
zvláště chráněná území různých kategorií, od Národního parku
Šumava přes tři chráněné krajinné oblasti až po dalších více než
dvě stě přírodních rezervací a památek.

Turisticky atraktivní jsou v létě i v zimě četné jihočeské rybníky, přehradní jezera Lipno a Orlík i příroda příhraničních oblastí. Významný potenciál pro cestovní ruch má pohoří Šumava
s mnoha pěšími, cyklistickými i lyžařskými stezkami, propojujícími Jihočeský kraj se sousedními Rakouskem a Německem.
Kraj rovněž disponuje stálými lázeňskými centry v Třeboni
a Bechyni.

Prioritou Jihočeského kraje je rozvoj cestovního ruchu.
Mimořádně bohaté kulturní dědictví jižních Čech, vypovídající
o historii regionu, je dnes turistickým lákadlem a cenným zdrojem poznání. Tvoří jej zejména historická jádra měst a vesnic,
nesčetné hrady, zámky a tvrze, sakrální architektura i technické
památky. V kraji je více než pět tisíc nemovitých kulturních
památek, městských i vesnických památkových rezervací a zón.
Na Listině světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
jsou zapsány středověké jádro města Český Krumlov a architektonicky unikátní obec Holašovice ve stylu tzv. jihočeského
baroka.

Výhodná geograﬁcká poloha, zachovalé životní prostředí,
tradice kvalitní řemeslné práce, vzdělanost obyvatelstva i rozvoj moderních technologií vytvářejí z Jihočeského kraje nejen
kvalitní místo pro život a rekreaci, ale i zajímavé teritorium pro
nové investice.

Jihočeský kraj:
• rozloha – 10 057 km²
• počet obyvatel – 627 766 (k 31.12.2005)
• hustota osídlení – 62 obyvatel na km²
• nejvýše položené místo – vrchol Plechý, Šumava 1378 m n. m.
• nejníže položené místo – hladina Orlické přehrady 333 m n. m.
• celková výměra – 1 005 666 ha
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Z a s tu p i te l s t vo Jih o č e s ké h o k raj e

Rozdělení mandátů v Zastupitelstvu Jihočeského kraje v II. volebním období
V Zastupitelstvu Jihočeského kraje je 55 zástupců
těchto politických stran a sdružení:
3

ODS
27
KSČM
12
ČSSD
7
KDU-ČSL 6
SNK
3

6

7
ODS
27

KSČM
ČSSD
KDU-ČSL
SNK
12

Zastupitelé Jihočeského kraje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Babor Jan, Ing. (ČSSD)
Baborová Vítězslava, Mgr. (KSČM)
Bláha Jindřich, Ing. (ODS)
Bohdalová Vlasta, Mgr. (ČSSD)
Borská Jana, JUDr. (SNK)
Braný Petr, RSDr. (KSČM)
Bubeník Jindřich (KSČM)
Dědič František, Ing. (ODS)
Dvořák Luboš, JUDr. (KSČM)
Filištein Václav, Ing. (ODS)
Franců Tomáš, Ing. (ODS)
Habr Pavel (ODS)
Hobzek Zdeněk, MUDr. (ODS)
Hrdinová Marie, Ing. Bc. (KDU-ČSL)
Chramosta František (ODS)
Joanidu Miluše, Mgr. (KSČM)
Kaloš Josef (KSČM)
Karlovská Dáša, MUDr. (ODS)
Kavalír Vít (ODS)
Klein Jaroslav (ODS)
Krejča Miroslav, Ing. Bc. CSc. (ČSSD)
Krejsová Jana, RNDr. (ČSSD)
Kubal Tomáš (ODS)
Kučera Václav (KSČM)
Matoušek Karel, Ing. (ODS)
Mraček Lumír, MUDr. (SNK)
Nadberežný Ivan, Mgr. (KSČM)
Němec Alfred (ODS)
Netík Jiří (KDU-ČSL)
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Novák Václav (ČSSD)
Ondřich František (ODS)
Pavel Pavel, Ing. (ODS)
Pavelka Vladimír, MUDr. (KDU-ČSL)
Petrášek Oldřich (ODS)
Piherová Eva, Ing. (ODS)
Procházka Jaromír, PhDr. (SNK)
Průša Luboš, JUDr. (ODS)
Přívozník Ladislav, MUDr. (ODS)
Rodina Karel, Ing. (KSČM)
Sedláček Stanislav (KSČM)
Schinko Robin, Ing. arch. (ODS)
Stráská Ivana, Mgr. (bez politické
příslušnosti, zvolena na kandidátce ČSSD)
Štangl František, Ing. (ODS)
Štojdl Michael, ThMgr. (KDU-ČSL)
Tetter Miroslav, Doc. RNDr. CSc. (KDU-ČSL)
Troup Josef, Ing. (bez politické
příslušnosti, zvolen na kandidátce ODS)
Váňa Jan, PaedDr. (ODS)
Vítovec Jaroslav (ODS)
Vlasák Karel, Ing. (ODS)
Vondrys Pavel, Ing. (ODS)
Vytiska Tomeš, JUDr. (KSČM)
Zahradník Jan, RNDr. (ODS)
Zámečník Jaroslav, Ing. (KSČM)
Zimola Jiří, Mgr. (ČSSD)
Zrzavecký František (KDU-ČSL)

S l ože ní Ra d y Jih o č e s ké h o k raj e

RNDr. Jan Zahradník (ODS),
hejtman
– oblast ekonomiky, vnějších a zahraničních
vztahů, krizové řízení a obnova území.
Ing. arch. Robin Schinko (ODS),
1. náměstek hejtmana
– oblast dopravy, dopravní obslužnosti,
silničního hospodářství a investic v dopravě.
MUDr. Vladimír Pavelka (KDU-ČSL),
náměstek hejtmana
– oblast zdravotnictví, sociálních věcí
a sociální podpory, národnostní otázky.
Ing. Bc. Marie Hrdinová (KDU-ČSL),
uvolněná členka rady
– oblast školství, mládeže, sportu
a zaměstnanosti.
Jiří Netík (KDU-ČSL),
uvolněný člen rady
– oblast životního prostředí, zemědělství,
vodního a lesního hospodářství
a rozvoj venkova.
Ing. Pavel Pavel (ODS),
uvolněný člen rady
– oblast regionálního rozvoje,
evropské integrace a sekretariátu RRRS,
územní plánování, stavební a územní řízení,
správa majetku.
Ing. František Štangl (ODS),
uvolněný člen rady
– oblast kultury, památkové péče
a cestovního ruchu.
Ing. František Dědič (ODS),
člen rady.
Ing. Karel Matoušek (ODS),
člen rady.
MUDr. Lumír Mraček (SNK),
člen rady.
JUDr. Luboš Průša (ODS),
člen rady.
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S l o ž e n í v ý b o r ů a ko m i s í J i h o č e s k é h o k r a j e

Finanční výbor

Výbor pro rozvoj Jihočeského kraje

Ing. Václav Filištein – předseda
Ing. Jan Babor
Ing. Jan Bauer
Ing. Jindřich Bláha
RSDr. Petr Braný
MVDr. Josef Novák
PhDr. Jaromír Procházka
Vít Kavalír
PaedDr. Jan Váňa
Mgr. Rudolf Vodička
Ing. Pavel Vondrys

Ing. Pavel Vondrys – předseda
Ing. Radislav Bušek
Ing. Miroslav Dlouhý
Pavel Habr
Ing. Václav Meloun
František Nestával
Oldřich Petrášek
Jaroslav Vítovec
Ing. Jan Vondrouš
Ing. Jaroslav Zámečník
Mgr. Jiří Zimola

Kontrolní výbor

Komise rady kraje pro zdravotnictví
a sociální věci

Mgr. Ivana Stráská – předsedkyně
JUDr. Luboš Dvořák
Ing. Martin Malý
Jiří Macháček
František Ondřich
Petr Podhola
Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc.
Ing. Karel Vlasák
Ing. Jan Jelínek
JUDr. Tomeš Vytiska
Stanislava Chumanová

MUDr. Zdeněk Hobzek – předseda
MUDr. Dáša Karlovská
MUDr. Ladislav Přívozník
Mgr. Bc. Ivan Mánek
MUDr. Vladislav Smrčka
ThMgr. Miluše Štojdlová
MUDr. Miroslav Vlasák

Kulturní komise rady kraje
Výbor pro výchovu a vzdělávání
František Zrzavecký – předseda
Mgr. Vítězslava Baborová
JUDr. Jana Borská
Mgr. Jana Cipínová
Mgr. Dominika Hašková
František Chramosta
Jaroslav Klein
Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc.
Alfred Němec
PhDr. Ludmila Ourodová
Ing. Eva Piherová
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PhDr. Jaromír Procházka – předseda
Bc. Jaroslava Malinová
Mgr. Zdeněk Bezecný, PhD
PhDr. Ivana Říhová
Ing. Eva Piherová
Mgr. Jarmila Kulhavá
Mgr. Zuzana Thomová

Sportovní komise rady kraje
Ing. Mgr. Miroslav Šimek – předseda
MUDr. Stanislav Beran
Ladislav Marek
Ing. Petr Mikeš
Ing. Pavel Pavel
Jaroslav Klein
Mgr. Vladimír Caldr

Čin n o s t Ra d y Jih o č e s ké h o k raj e v ro ce 20 0 5

Rada kraje se v roce 2005 sešla k 31 schůzím a přijala celkem
1189 usnesení. Připravovala a projednávala návrhy a podklady
pro jednání zastupitelstva, zabezpečovala plnění jím přijatých
usnesení a kontrolovala plnění vlastních usnesení.

Rada kraje schválila :
• Programové prohlášení Rady Jihočeského kraje pro volební
období 2004 – 2008,
• Grantový program na podporu tvorby územně plánovací
dokumentace obcí,
• Grantový program na podporu tvorby územně plánovací
dokumentace pro žádosti do Strukturálních fondů,
• Grantový program na podporu zpracování dokumentace
pro žádosti do Strukturálních fondů EU II. výzva,
• Grantový program na podporu systému enviromentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty,
• Grantový program na podporu zřízení funkcí romských
poradců v Jihočeském kraji,
• Grantový program na podporu činnosti jihočeských kulturních subjektů,
• Grantový program na podporu a rozvoj protidrogové politiky
Jihočeského kraje v roce 2005,
• Grantový program Podpora programů zdravotně postižených,
• Grantový program Vybudování a provoz respitního centra
pro ohrožené děti a mládež,
• Grantový program Rozvoj infrastruktury podporující šetrnou
turistiku,
• Grantový program na ochranu před povodněmi,
• Grantový program na podporu rozvoje služeb na ošetřovatelských odděleních v ústavech sociální péče včetně domovů
důchodců,
• Grantový program na podporu rozvoje služeb na posílení
sociálního začleňování příslušníků romských komunit
a přistěhovalců v Jihočeském kraji,

• Grantový program na podporu zpracování koncepce
dopravy kraje do územně plánovací dokumentace obcí,
• Grantový program na rozvoj turistické dopravní infrastruktury,
• Grantový program na zpracování koncepčních dokumentů
a management projektů sdružení/svazků obcí,
• Grantový program na podporu zpracování dokumentace
(projektů) do OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství,
• Grantový program na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury,
• Grantový program na podporu jednotek sboru dobrovolných
hasičů obcí,
• Zřídila komise kulturní a sportovní a jmenovala jejich členy,
jmenovala členy komise pro zdravotnictví a sociální věci.
Projednala přidělení dotací z grantů, programů a dotačních
řízení v kompetenci rady: na obnovu drobné sakrální architektury v krajině – 500 tis. Kč, Movité kulturní dědictví – 1777 tis.
Kč, Nemovité kulturní dědictví – 6078 tis. Kč, příspěvky v oblasti
kultury – 1080 tis. Kč; Příspěvky na drobné rekonstrukce, opravy,
údržbu a vybavení sportovních zařízení – 2243 tis. Kč; přidělila
v programu na podporu rozvoje služeb na posílení sociálního
začleňování příslušníků romských komunit a přistěhovalců
v Jihočeském kraji – 54 tis. Kč; v programu na podporu rozvoje
služeb na ošetřovatelských odděleních v ústavech sociální péče
včetně domovů důchodců – 537 tis. Kč.
Schválila strategii prevence sociálně patologických jevů u dětí
a mládeže v Jihočeském kraji na období 2005 – 2006.
Schválila jako jediný akcionář Nemocnice České Budějovice a. s.
zprávu představenstva o hospodaření a stavu majetku, zprávu
dozorčí rady s výrokem auditora, roční uzávěrku, rozdělení hospodářského výsledku za rok 2004 a ﬁnanční plán na rok 2005,
zvolila členy dozorčí rady Nemocnice České Budějovice a. s.
Projednala návrh rozpočtu kraje na rok 2006.
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Zastupitelstvo kraje se sešlo v roce 2005 ve svém II. volebním
období k devíti zasedáním a přijalo 419 usnesení.

• schvalovalo rozpočtové změny nad 2 mil. Kč a informace
o čerpání rozpočtu kraje,

Zastupitelstvo

• schválilo výroční zprávu o stavu koncepce a rozvoje sítě
a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji za
rok 2003/2004,

• schválilo Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2004
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením kraje
bez výhrad, opatření k odstranění nedostatků uvedených
ve zprávě a rozdělení hospodářského výsledku v objemu
389 965 tis. Kč,
• schválilo střednědobý rozpočtový výhled kraje na roky
2005–2008,
• schválilo rozpočet kraje na rok 2006,
• schválilo záměr přijetí úvěru ve výši 800 mil. Kč od Evropské
investiční banky na ﬁnancování projektu rehabilitace a modernizace silniční sítě,
• schválilo Program investiční a neinvestiční výstavby a oprav
na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje pro
rok 2005 a Program obnovy krajských komunikací na léta
2005–2008,
• schválilo Akční plán rozvoje Jihočeského kraje a využívání
strukturálních fondů EU pro rok 2005 a Akční plán Programu
rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje pro rok 2006,
• schválilo priority kraje, které jsou podkladem pro vyjednávání
obsahu budoucího Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad a aktualizaci programu rozvoje kraje,
• schválilo změnu právní formy příspěvkových organizací
Nemocnice Český Krumlov, Písek, Prachatice, Strakonice,
Jindřichův Hradec a Tábor na akciové společnosti,
• schválilo založení akciové společnosti Jihočeské letiště
České Budějovice a. s., zakladatelskou smlouvu a stanovy
společnosti,
• schválilo výběr konkrétních akcí k ﬁnancování v rámci
1. a 2. kola výzvy grantového schématu Jihočeského kraje
Společného regionálního operačního programu,
• schválilo koﬁnancování (23 mil. Kč) a předﬁnancování
(98 mil. Kč) projektů silnic II. a III. třídy ve 4. výzvě SROP,
koﬁnancování (21 mil. Kč) a předﬁnancování (72 mil. Kč)
projektů v rámci 3. kola výzvy, koﬁnancování (24 mil. Kč)
a předﬁnancování (74 mil. Kč) projektů v rámci 4. kola výzvy
na konkrétní akce v jednotlivých opatřeních SROP;
• schválilo koﬁnancování projektu EMERIPA ve výši 1 614 tis. Kč,

• schválilo sloučení příspěvkových organizací záchranných
služeb do Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje,
p. o., ke dni 1. 7. 2005 a zřizovací listinu této organizace,
• schvalovalo dispozice s majetkem kraje – záměry prodeje,
prodeje nemovitostí v majetku kraje, koupě, darování
a přijetí daru – celkem bylo přijato téměř 100 usnesení,
• schválilo vybrané akce grantové politiky Jihočeského kraje
v roce 2005 a výši podpory pro rok 2005,

• schválilo dotace
• v rámci Jihočeských krajských programů podpory sportu
pro rok 2005 ve výši 15 525 tis. Kč,
• v grantovém programu na podporu rozvoje sportu
v Jihočeském kraji 6 mil. Kč,
• v rámci grantového programu na rozvoj infrastruktury
podporující šetrnou turistiku 4 mil. Kč a v rámci proramu
Produkty a služby cestovního ruchu 2 572 tis. Kč,
• v grantovém programu na podporu zpracování dokumentace pro žádosti do Strukturálních fondů EU 2 057
tis. Kč,
• v grantovém programu na podporu jihočeských kulturních subjektů 1 728 tis. Kč,
• žadatelům v tématické skupině Kultura 420 tis. Kč,
• v grantovém programu na ochranu před povodněmi
14 950 tis. Kč,
• v grantovém programu na podporu zřízení funkcí romských poradců 419 tis. Kč,
• v grantovém programu na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury 14 367 tis. Kč,
• subjektům poskytujícím sociální služby na území kraje
1 137 tis. Kč,
• v grantovém programu na podporu programů zdravotně
postižených 1 500 tis. Kč,

• vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se vyhlašuje
závazná část územního plánu velkého územního celku
Jindřichohradecko, a vyhlášku, kterou se vyhlašuje závazná
část změny č. 1 územního plánu velkého územního celku
Táborsko,

• v grantovém programu na vybudování a provoz respitního centra pro ohrožené děti a mládež 2 500 tis. Kč,

• stanovilo základní dopravní obslužnost území Jihočeského
kraje na rok 2006,

• v grantovém programu podpora rozvoje služeb na
ošetřovatelských odděleních v ústavech sociální péče vč.
domovů důchodců 240 tis. Kč,

| 12 | Výroční zpráva 2005

• v grantovém programu na podporu a rozvoj protidrogové politiky 2 625 tis. Kč,
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• v rámci Podpory programu dopravy dětí na dětská dopravní
hřiště 79 tis. Kč,
• v grantu Nemovité kulturní památky 10 147 tis. Kč a Movité
kulturní památky 223 tis. Kč,
• z Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón 4 403 tis. Kč,
• na obnovu drobné sakrální architektury v krajině 500 tis. Kč,
• za umístění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2005
částku 200 tis. Kč,
• v grantovém programu na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí 2 779 tis. Kč
• v grantovém programu na podporu zpracování koncepčních
dokumentů sdružení/svazků obcí 740 tis. Kč;
• v grantovém programu na podporu zpracování dokumentace do Operačního programu rozvoj venkova a multifunkční
zemědělství 576 tis. Kč,
• v grantovém programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí kraje 1 301 tis. Kč;
• z neinvestičních prostředků poskytnutých ministerstvem
vnitra na rok 2005 na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí 2 100 tis. Kč,
• v rámci grantového programu Tvorba krajiny a podpora
biodiverzity 1 064 tis. Kč
• pro projekty v rámci grantového programu na podporu systému enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a podporu stanic pro handicapované živočichy 1 200 tis. Kč,
• na údržbu a propagaci lyžařských tras na Šumavě a v regionu
České Kanady pro sezónu 2005/2006 částku 200 tis. Kč.
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V roce 2005 se činnost krajského úřadu zaměřila především
na zkvalitňování výkonu jeho funkcí z pohledu samostatné
a přenesené působnosti, které zajišťovalo celkem 461 zaměstnanců (z toho 405 úředníků a 56 neúředníků). Pokračovalo se v dlouhodobých úkolech, které se týkají více odborů
a jsou zajišťovány ve spolupráci s ředitelem a jeho tajemníkem, jako např. pravidelná setkání se starosty všech obcí Jihočeského kraje nebo projekt lyžařských stop na Šumavě.
Z těchto dlouhodobých úkolů bych rád zdůraznil jeden, a to,
že skončil proces zřizování turistických hraničních přechodů podpisem smlouvy s Rakouskou republikou v září 2005.
V Jihočeském kraji vzniklo v úzké spolupráci s obcemi celkem
19 těchto přechodů, které spojují turistické cesty obou zemí.
Mnoho stezek se při této příležitosti opravilo. Přispějí k oživení
turistického ruchu a k aktivní ochraně přírody.
V loňském roce byl poprvé zastupitelstvem schválen střednědobý rozpočtový výhled kraje na léta 2006 – 2012 vypracovaný
ekonomickým odborem.
Plnění rozpočtu bylo 829 rozpočtovými opatřeními udržováno v požadovaném souladu tak, aby při akceptování věcných
i metodických změn trvale odráželo realitu. Návrh rozpočtu
Jihočeského kraje pro rok 2006 byl připraven v podmínkách
poměrně složitých strukturálních změn týkajících se úpravy rozpočtového určení daní pro kraje.
V první polovině roku byla provedena přezkoumání hospodaření za rok 2004 u 620 územních celků, ve druhém pololetí
zabezpečil ekonomický odbor provedení dílčích přezkoumání
hospodaření za rok 2005 celkem u 374 územních celků. Byly též
prováděny metodické dohlídky u obcí, které měly v hodnocení
hospodaření za rok 2004 uvedeny nedostatky opakovaně.
Odbor kancelář hejtmana zajišťoval především kvalitní servis zastupitelům Jihočeského kraje a ve spolupráci s ostatními
odbory napomáhal, aby rozhodnutí, která orgány kraje přijaly,
byla uvedena do života Jihočeského kraje. Oblast vztahů se zahraničím zabezpečovalo oddělení vnějších vztahů a zahraniční
spolupráce, a to jak s nejbližšími sousedy (Horním a Dolním
Rakouskem a Dolním Bavorskem), tak například s Bretaní či
kantonem Bern. Oddělení Stálá kancelář v Bruselu standardním
způsobem fungovalo a bylo velkou pomocí pro krajský úřad
zejména v oblasti evropského práva a včasné informovanosti
orgánů Jihočeského kraje o evropských záležitostech, které se
promítaly do života regionů. V oblasti krizového řízení byli starostové všech obcí Jihočeského kraje proškoleni v pravomocích
orgánů obce při řešení krizových a mimořádných událostí. Byla
provedena aktualizace Koncepce systému bezpečnosti krajské-
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ho úřadu a byl zpracován návrh objektů pro území Jihočeského
kraje, které za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu mohou být napadeny. Ve spolupráci s hasičským záchranným sborem a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje byla provedena kontrola stavu komunikací evakuačních tras v 5 km zóně
havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín a vybraných
tras dlouhých 5 –13 km vedoucích z Týna nad Vltavou. Zároveň
se uskutečnila setkání se starosty obcí ležících na evakuačních
trasách a za účasti Armády ČR proběhla i kontrola míst speciální
očisty, určených k dekontaminaci osob a vozidel.
Činnost samostatného oddělení interního auditu probíhala
v souladu s ročním plánem. V průběhu roku byly zrealizovány
čtyři systémové audity. První byl proveden za účasti expertů
zahraniční společnosti SOFRECO v rámci projektu Phare „Posílení ﬁnančních kontrolních mechanismů na regionální úrovni“,
jehož se zúčastnily všechny kraje. Audit se zabýval zadáváním
veřejných a ostatních zakázek a byl zaměřen na vyhodnocení
procesů zadávání nákupu dodávek, stavebních prací a služeb ve
vztahu k přiměřenosti a účinnosti kontrolního systému.
Dále byly vykonány audity připravenosti implementační struktury pro čerpání prostředků EU v rámci Společného regionálního
operačního programu a v rámci Iniciativy Společenství Interreg
IIIA na úrovni kraje. Audit se také zabýval otázkou vyřizování
stížností a zacházení s podněty občanů s ohledem na zpětný
dopad a odraz pochybení do nápravy jednotlivých činností. Na základě zjištění provedených auditů byla sformulována
doporučení k nápravě zjištěných nedostatků a zapracována
do vnitřních předpisů.
Odbor legislativy a vnitřních věcí se na úseku samostatné
působnosti zaměřil zejména na poskytování právní pomoci
ostatním útvarům úřadu podle jejich věcných a časových potřeb
při tvorbě smluv a ostatních právních dokumentů, příp. vnitřních
předpisů kraje. Na úseku přenesené působnosti byla pozornost
věnována bezporuchovému výkonu agend v působnosti odboru v oblasti dozoru nad dodržováním zákonnosti obcemi, matrik, státního občanství, evidence obyvatel, řízení o přestupcích,
veřejných sbírek a dalších. Nedílnou součástí práce byl důraz na
poskytování metodické pomoci obcím a neformální spolupráci
s nimi z pohledu předcházení chybám a nedostatkům při plnění
úkolů obcí v samostatné a přenesené působnosti.
Odbor kancelář ředitele vyhlásil 51 výběrových řízení na
obsazení míst úředníků, což obnášelo téměř 451 spisů všech
účastníků. Uspořádal 22 velkých seminářů pro úředníky,
z nichž sedm bylo pro obce Jihočeského kraje. Velkou pozornost
věnoval přípravě úředníků na práci s novým správním řádem.
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Dle požadavků obcí byly poskytovány informace z odborných
oblastí – pracovněprávní, zákona o úřednících a platové. V rámci
metodické činnosti vydal odbor 21 Informačních listů s odbornou tématikou pro potřeby obcí Jihočeského kraje. Podílel se na
organizaci 8 porad se starosty obcí a na poradách s tajemníky
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Odbor spravoval
úřední desku, na které společně s internetovými stránkami bylo
zveřejněno na 500 dokumentů. Kontrolní oddělení kanceláře
ředitele provedlo šest veřejnosprávních kontrol u zřizovaných
organizací a 6 následných kontrol příspěvkových organizací.
Podílelo se na kontrolách poskytnutých grantů a záštit a kontrolovalo realizaci nápravných opatření. Řešilo 353 stížností
a 10 petic.
Odbor regionálního rozvoje a evropské integrace se zaměřil zejména na aktivity související s využíváním strukturálních
fondů a iniciativ EU. Pro Akční plán rozvoje kraje byly vyčleněny
prostředky v celkové výši 75,3 mil. Kč, z toho 53,2 mil. Kč pro
grantové programy. Program obnovy venkova, který je významnou součástí regionální politiky, disponoval celkovou částkou
56,3 mil. Kč. Zároveň byla zahájena spolupráce na přípravě dokumentů v rámci jednotlivých operačních programů pro nové
programovací období EU 2007 – 2013. Část práce byla věnována
podpoře vědy a výzkumu, resp. pomoci institucím Jihočeského
kraje na čerpání prostředků v novém programovacím období,
a také úsporám energií na majetku Jihočeského kraje.
Samostatné oddělení Sekretariátu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad pokračovalo v administraci Společného regionálního operačního programu, jednoho z
pěti programů ﬁnancovaných Evropskou unií pro programovací
období 2004 – 2006.
V tomto roce vyhlásila Regionální rada na svých zasedáních tři
výzvy (3., 4., 5. výzva) k předkládání projektů do SROP. Zaměstnanci OSRR přijali 119 projektů, z nichž podpořena byla vzhledem k nízkému objemu disponibilních prostředků pouze necelá
třetina, tj. 34 projektů. Celkový objem rozdělených evropských
prostředků dosáhl v těchto výzvách 262 milionů Kč.
Odbor územního plánování, stavebního řádu a investic na úseku územního plánování vydal, jako nadřízený orgán
územního plánování, celkem 279 stanovisek a vyjádření. Dále
bylo vydáno dalších 202 ostatních vyjádření, týkajících se agendy územního plánování. Bylo dokončeno pořizování a došlo
ke schválení těchto územních plánů velkých územních celků:
ÚPVÚC Českokrumlovsko I, ÚPVÚC Jindřichohradecko a Změna
č. 1 ÚPVÚC Táborsko. Byl zpracován koncept ÚPVÚC Jihočeského kraje, včetně vyhodnocení jeho vlivu na životní prostředí.

Úsek stavebního řádu vyřídil 819 podání, z toho 403 správních
rozhodnutí. Nově bylo zadáno 125 veřejných zakázek v hodnotě
314,6 mil. Kč, které se budou z větší části realizovat v roce 2006.
V oblasti výkonu státní správy obdržel odbor dopravy
a silničního hospodářství celkem 8099 podání. Z tohoto počtu bylo 1320 podnětů k zahájení správního řízení ukončených
rozhodnutím. Z těchto podnětů bylo 99 odvolání a rozhodnutí
o uložení pokuty 512 s celkovou částkou 5 772 500 Kč. Dále
byly vyměřeny a uhrazeny správní poplatky ve výši 762 570 Kč.
Investiční činnost odboru dopravy byla zaměřena, stejně jako
v předchozím roce, na opravy mostů poničených povodněmi
v roce 2002 a opravy silnic II. a III. tříd. V roce 2005 bylo opraveno 5 mostů s celkovým nákladem 86,65 mil. Kč a silnice II.
a III. tříd v celkové hodnotě 190,49 mil. Kč.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy se, kromě běžné
činnosti, zabýval zejména několika koncepčními materiály. Dokument „Změny v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných
krajem“, který byl zastupitelstvem schválen a znamená redukci
počtu škol a školských zařízení k 1. 1. 2006 ze 170 na 142, představuje první etapu optimalizace krajského školství. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, který
byl dokončen k 30. 12. 2005 tak, aby mohl být předložen na
jaře 2006 zastupitelstvu k projednání a schválení, je zpracován pro období 2006 až 2009 a představuje zásadní materiál
v oblasti vzdělávání v Jihočeském kraji. Třetím koncepčním dokumentem, který schválilo krajské zastupitelstvo v květnu 2005,
je „Strategie podpory práce s dětmi a mládeží v Jihočeském
kraji na období 2005 – 2008“. Jedním z prvních konkrétních
opatření, které se podařilo naplnit, je samostatná rubrika „Děti
a mládež – zájmová činnost“ na webových stránkách kraje
obsahující komplexní informační servis z dané oblasti.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví byl odborným garantem tří výzev vyhlášených v opatření 3.2 GS na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji Společného regionálního operačního programu. V tomto opatření bylo subjekty pracujícími
v sociální oblasti vyčerpáno 18,2 mil. Kč.
V sociální oblasti byly zahájeny práce související s přijetím jednotných standardů kvality ve zřizovaných organizacích, kde byly
zároveň zpracovány energetické audity, jejichž cílem bylo posoudit způsob a úroveň využívání energie v budovách těchto
organizací. V neposlední řadě byla práce odboru zaměřena na
zvyšování kvality sociálních služeb i ﬁnanční podporu nestátních neziskových organizací působících v Jihočeském kraji.
Ve zdravotnictví pokračovaly práce na změně právních forem
nemocnic na obchodní společnosti a zároveň bylo v průběhu
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S l ovo ř e di te l e k raj s ké h o ú řa d u

roku dokončeno sjednocení zdravotnické záchranné služby
do jedné organizace s názvem Zdravotnická záchranná služba
Jihočeského kraje.
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví připravil a vydal Nařízením kraje dva programy, a sice Program snižování emisí a Program ke zlepšení kvality ovzduší Jihočeského
kraje. Tím se kraj vyrovnal s další povinností, která je mu uložena zákonem.
V červnu uzavřel Jihočeský kraj se společností EKO-KOM, a. s.,
smlouvu o řešení pilotního projektu, jehož cílem je vytvořit
funkční a efektivní systém odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů, který umožní naplnit cíle
stanovené Plánem odpadového hospodářství Jihočeského kraje.
Ve výši 1 500 tis. Kč tento projekt výhradně ﬁnancovala zmíněná společnost. Odbor zahájil práce na Strategii rozvoje lesního
hospodářství na území Jihočeského kraje, na Koncepci ochrany
přírody a krajiny Jihočeského kraje a na projektu koncepčního
charakteru Protipovodňová ochrana na území Jihočeského kraje. Cílem projektu je zhodnotit stav ochrany před povodněmi,
stanovit slabá místa, vymezit cíle ochrany před povodněmi
a navrhnout následná opatření. Zároveň tím vytvořit podklad
pro plán oblasti povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy a Dyje.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu prezentoval Jihočeský kraj na domácích i zahraničních veletrzích
cestovního ruchu a organizoval samostatné prezentační akce.
V rámci vyhlášeného příspěvkového programu na podporu
kultury byly zadministrovány a uvolněny ﬁnanční prostředky
v celkové výši 1 500 000 Kč. Odbor též zajišťoval ve spolupráci
s rakouskou stranou oslavy výročí narození básníka Šumavy
Adalberta Stiftera. Konalo se celkem 160 kulturních akcí, na které byly poskytnuty ﬁnanční prostředky ve výši 1 300 000 Kč.
Odbor krajský živnostenský úřad ve 2. pololetí roku 2005
vytvořil podmínky pro přechod na nový informační systém Registr živnostenského podnikání. Bylo nutné zajistit na 17 obecních živnostenských úřadech Jihočeského kraje vyhovující technické vybavení a proškolení pracovníků živnostenských úřadů.
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Tento nově pojatý registr je řešen jako otevřený systém. Umožňuje mimo jiné vytvořit podmínky pro zabezpečení jednotného
výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání v oblasti evidencí a registrací podnikatelů a vedení živnostenských
rejstříků na všech příslušných úrovních živnostenských úřadů.
Po provedení zkušební migrace dat byla dne 30. 10. 2005
úspěšně provedena migrace dat 17 obecních živnostenských
úřadů Jihočeského kraje do nového celostátního Registru živnostenského podnikání.
V průběhu roku se odbor informatiky snažil komplexně vyřešit problematiku dotační politiky kraje zejména v návaznosti
na stěžejní informační systém krajského úřadu – GINIS. Z tohoto důvodu byl implementován modul VFP (veřejná ﬁnanční
podpora). Dále byla implementována nová verze programu pro
evidenci a monitorování dotací v lesním hospodářství a byly zahájeny práce na integraci programu s informačním systémem
GINIS. Na základě přesunu agendy programu obnovy venkova
z centrální úrovně na úroveň krajskou byl pořízen informační
systém pro evidenci dotací v tomto dotačním titulu. V neposlední řadě byl zahájen proces pořízení informačního systému
MONIT jako základního informačního systému pro evidenci
a monitoring dotací v rámci Plánu rozvoje kraje a evidenci a monitoring prostředků ze strukturálních fondů EU v období 2007–2013 a byly zahájeny práce na jeho integraci
s informačním systémem GINIS. Byla dokončena ortofotomapa
Jihočeského kraje a získaná data byla následně distribuována
celkem 112 obcím v rámci kraje, které o data projevily zájem.
Odbor hospodářské správy zajišťoval chod areálů KÚ.
Na úseku investiční činnosti společně s odborem územního plánování, stavebního řádu a investic dokončil výstavbu objektu
hlavní spisovny. Spisovna má kapacitu skoro 3000 m regálů.
Dále bylo rozšířeno parkoviště v areálu U Zimního stadionu o 17
parkovacích míst a bylo dostavěno podkroví této budovy.
Odbor zajišťoval též hospodářskou činnost KÚ v oblasti pronájmu nebytových prostor.

Bila n ce na p ln ě ní rozp o č tu Jih o č e s ké h o k raj e
v r o c e 2 0 0 5 ( p o ko n s o l i d a c i )
(v Kč)
PŘÍJMY

Upravený rozpočet

Skutečnost

S/UR %
98,5

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

2 037 530 060,0

2 007 391 961,0

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1 584 300 000,0

1 497 106 493,0

94,5

2 083 600,0

2 138 600,0

102,6

24 813 239,4

25 191 825,7

101,5

Přijaté sankční platby a vratky transferů

89 211 112,6

90 567 856,5

101,5

Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostat. nedaň. příjmy

35 568 292,3

34 479 931,6

96,9

6 967 039,0

6 967 038,6

100,0

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací

Přijaté splátky půjčených prostředků
Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku a ost. kapitál. příjmy
Neinvestiční přijaté dotace
Investiční přijaté dotace

17 899 424,0

16 544 357,0

92,4

5 004 203 874,6

4 999 868 779,4

99,9

74 210 327,6

75 175 483,7

101,3

8 876 786 969,4

8 755 432 326,5

98,6

Upravený rozpočet

Skutečnost

S/UR %

Výdaje na platy, platby za provedenou práci a pojistné

188 716 127,0

185 604 390,2

98,4

Neinvestiční nákupy a související výdaje

916 171 766,9

789 293 784,0

86,2

Neinvest. transfery podnikatel. subj. a nezisk. organizacím

2 715 109 516,8

2 627 024 464,8

96,8

Neinvestiční transfery a další platby rozpočtům

4 110 739 825,1

4 087 477 513,9

99,4

17 411 155,0

17 174 608,3

98,6

Celkem

VÝDAJE

Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Neinvestiční transfery do zahraničí
Ostatní neinvest.výdaje
Investiční nákupy a související výdaje
Nákup akcií a majetkových podílů
Investiční transfery
Investiční půjčené prostředky
Celkem

Struktura příjmů

538 125,0

536 637,5

99,7

91 933 417,3

15 226,6

0,0

606 608 947,2

391 748 883,7

64,6

3 000 000,0

3 000 000,0

100,0

429 115 074,0

373 006 779,2

86,9

26 957 740,0

25 880 438,6

96,0

9 106 301 694,2

8 500 762 726,7

93,4

Struktura výdajů

Daňové příjmy (vč. poplatků)

Běžné výdaje

Nedaňové a kapitálové příjmy

Kapitálové výdaje

Přijaté dotace

Neinvestiční transfery
Investiční transfery

40%

11%

4%

58%

5%

80%

2%
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Další finanční ukazatele

Tab. 1 – Hospodářský výsledek za rok 2005

(Kč)

1

Kumulativní hospodářský výsledek (HV) kraje k 31. 12. 2004

389 964 857,47

2

Hospodářský výsledek kraje za rok 2005

269 394 558,80

3

Kumulativní hospodářský výsledek kraje k 1. 1. 2006

659 359 416,27

4

Odložené nerozdělené prostředky ponechané z přebytku roku 2002

-20 000 000,00

5

Odložené prostředky ponechané z nezapojeného přebytku z roku 2004

-20 000 000,00

6

Očištění kumulativního HV k 1. 1. 2006 o dosud neuhrazené pohledávky

-29 536 504,00

poskytnutá přechodná výpomoc podnikatelským subjektům = 15 000 000,00 Kč; poskytnutá přechodná
výpomoc příspěvkovým organizacím = 13 913 400,00 Kč; neposkytnuté příspěvky drobným podnikatelům
= 520 001,00 Kč; pohledávka za zaměstnanci (záloha na byt Brusel-kauce) = 103 103,00 Kč
7

Provedené a předložené převody do rozpoč. 2006 z kumul. HV (viz tab. 2)

-246 604 838,13

8

Upravený kumul. HV k 1. 1. 2006 pro další samosprávné rozhodnutí

343 218 074,14

9

Předpokládaný objem prostředků, který bude zapojen do rozpočtu 2006
podle rozhodnutí samosprávy při schvalování závěrečného účtu

Tab. 2 – Provedené a předložené převody do rozp. 2006 z HV (k ř. 7 tab. 1)

343 218 074,14

(Kč)

1

01 KHEJ

INTERREG III. C SI PRO CI; Europe direct

2

02 KRED

krajský projekt Turistika na koni

327 905,20

3

05 OEKO

použití úroků z povodňové sbírky

4

05 OEKO

FV 2005

5

06 OUPI

úprava nevyužitých prostor krajského úřadu

6

06 OUPI

instal. tepelných čerpadel a solár. zařízení DD Stachy-Kůsov

7

06 OUPI

tech. pomoc pořizov. při posouz. vlivů ÚP VÚC kraje

132 090,00

8

06 OUPI

projektová dokumentace – mlýn Hoslovice

165 838,00

9

06 OUPI

posouzení vlivů ÚP VÚC kraje na životní prostředí

220 580,00

1 189 136,10
67 591,55
470 899,99
77 810,00
120 000,00

10 06 OUPI

projekt teréních a parkovacích úprav tvrz Žumberk

250 000,00

11 06 OUPI

granty obcím

600 000,00

12 06 OUPI

grant na podporu obcí – nasmlouváno v r. 2005

639 835,00

13 06 OUPI

ekologizace nemocnic v Jč. kraji

714 000,00

14 06 OUPI

rekonstrukce části kotelny DD Dobrá Voda

958 750,00

15 07 OZZL

nasml. prostředky GP Tvorba krajiny a podpora biodiverzity

4 502 528,00

16 07 OZZL

podpory poskytované na hospodaření v lesích

9 864 466,00

17 08 OŠMT

prodej nemovitosti (ORJ 17)

1 482 610,00

18 09 OSVZ

rekonstrukce rehabilitačního centra DD Dobrá voda

19 10 ODSH

projekty ze SF EU

20 11 OKPC

INTERREG III. C STRATCULT

21 12 OINF

nákup výpočetní techniky

980 031,00
8 294 545,00
30 322,36
452 200,00

22 12 OINF

nákup MONITu

833 000,00

23 14 OREI

zpracování energetických auditů

500 000,00

24 14 OREI

INTERREG III. C RUSE

819 353,00

25 14 OREI

převod nasmlouvaných prostředků na GS AP PRK

15 536 500,00

26 18 FVH

grantový program na podporu a výstavbu vodohospodářské infrastruktury

10 000 000,00

27 19 RRRS

ex-ante hodnocení v rámci TA SROP

28 20 SFEU

projekty ze SF EU

29 05 OEKO

uhrazení smlouvy na studii investic v oblasti zdravotnictví – projedná RK 11. 4. 2006

30 05 OEKO

FV 2005 – projedná ZK 25. 4. 2006

32

Celkem převody
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487 900,00
186 461 099,97
416 500,00
9 346,96
246 604 838,13

H o s p o d á ř s ká č in n o s t Jih o č e s ké h o k raj e

Hospodářská činnost (HČ) kraje je provozována a účtována zcela samostatně, odděleně od rozpočtového hospodaření kraje.
Celkový sumární zisk k 31. 12. 2005 činil 1 354 229,83 Kč.
Tento objem je navrhován k rozhodnutí krajské samosprávy na
převedení do rozpočtu kraje v roce 2006 k posílení rozpočtové
rezervy.
Činnost zajišťovaná odborem hospodářské správy (OHSP - ORJ 4)
zahrnovala pronájmy zasedacích místností a provozních a kancelářských prostor ﬁrmě Gastro Záruba (jídelna KÚ), České poště (provozní prostory včetně přepážky), ministerstvu pro místní
rozvoj, Jihočeské nemocnici, a.s., Zdravotnické záchranné službě Jihočeského kraje. Výnosy činily 725 594,98 Kč, náklady
118 635,10 Kč a zisk 606 959,88 Kč.

V rámci uskutečněných seminářů a kurzů bylo proškoleno ve
vstupním vzdělávání 29 pracovníků krajského úřadu a 61 z obcí;
v novém správním řádu v aplikaci na sociální oblast 29 pracovníků krajského úřadu a 18 pracovníků z obcí; v novele zákona
o ochraně krajiny a přírody 10 pracovníků krajského úřadu a 20
pracovníků z obcí; ve ﬁnanční kontrole v územní samosprávě
22 pracovníků krajského úřadu a 3 pracovníci z obcí; ve stavebním a správním právu 10 pracovníků krajského úřadu a 47
pracovníků z obcí; v novém správním řádu 4 pracovníci krajského úřadu a 110 pracovníků z obcí; ve správním řádu z pohledu
zákonů k ochraně ŽP 36 pracovníků krajského úřadu a 16 pracovníků z obcí.

Činnost zajišťovaná kanceláří ředitele (KRED - ORJ 2) zahrnovala 10 vzdělávacích akcí, určených pro zaměstnance krajského
úřadu a pro obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje.
V rámci ní bylo proškoleno 140 osob z krajského úřadu a 275
osob z obcí. Výnosy dosáhly objemu 373 700,00 Kč, náklady
167 392,00 Kč a zisk 206 308,00 Kč.

V budově krajského úřadu se také nachází jídelna, kterou provozuje
ﬁrma Gastro Záruba.

Veřejnosti slouží v prostorách úřadu také přepážka České pošty.
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Z p r á v a o v ý s l e d k u p ř e z ko u m á n í h o s p o d a ř e n í
Jih o č e s ké h o k raj e z a ro k 20 0 5

Ministerstvo ﬁnancí
Centrální harmonizační jednotka pro ﬁnanční kontrolu
Oddělení přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků
Č.j.: 17/51334/2006

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2005
Přezkoumání se uskutečnilo v období od 14. července do 25. srpna 2005, od 4. ledna do 20. ledna 2006 a od 10. dubna do 14. dubna
2006, na základě § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, na Krajském úřadu Jihočeského kraje.
Přezkoumání vykonali:
• kontrolor pověřený řízením přezkoumání
Ing. Alexander Višňák
• kontroloři
Ing Rudolf Prokop
Ing. Ivana Veselá
Mgr. Josef Paleček
Ing. Petr Burian
• přibrané osoby
Mgr. Emil Vacek
Ing. Jaroslav Šafránek
Ing. Stanislava Fidlerová
Ing. Irena Novotná
Ing. Hana Rozboudová
Jiří Parkos
Přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2005 bylo vykonáno v rozsahu ustanovení § 2 zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).
V rámci dílčích přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje byly zjištěny nedostatky, které jsou dále uvedeny v členění na
• chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání,
• ostatní chyby a nedostatky
• ostatní chyby a nedostatky, k nimž nebylo možné přijmout opatření k nápravě
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Z p r á v a o v ý s l e d k u p ř e z ko u m á n í h o s p o d a ř e n í
Jih o č e s ké h o k raj e z a ro k 20 0 5

A. Výsledek dílčích přezkoumání
I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu
dílčích přezkoumání
1. Kontrolou ﬁnančních operací souvisejících s ﬁnančním
vypořádáním se státním rozpočtem za rok 2004 bylo zjištěno, že nesouhlasí výše odvedených nevyčerpaných účelových ﬁnančních prostředků za oblast obcí, se skutečně odvedenými ﬁnančními prostředky na vypořádácí účty státního
rozpočtu o částku 287 180,40 Kč. V souvislosti s ﬁnančním
vypořádáním za uvedený rok Krajský úřad Jihočeského kraje
uhradil ze svých zdrojů vratky na vypořádací účty státního
rozpočtu za deset obcí, aniž by tyto vratky byly kryty příslušnými odvody ze strany obcí a poskytl tak těmto obcím
„prostředky ze svých zdrojů“.
Uvedeným postupem došlo k porušení § 36, odst. (1), písm. i)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve kterém je vyhrazeno
Zastupitelstvu kraje rozhodování o poskytnutí půjčky. Dopisem ředitele krajského úřadu ze dne 21. března 2005 byly pouze vyzvány příslušné obce k uhrazení dlužných prostředků, nejpozději v termínu do 15. dubna 2005.
Zastupitelstvo Jihočeského kraje dodatečně schválilo
svým usnesením č. 361/2005/ZK dne 15. 11. 2005 způsob dořešení ﬁnančního vypořádání za rok 2004, včetně
předﬁnancování vratek za deset obcí z vlastních zdrojů
kraje, rovněž schválilo poskytnutí půjčky obcím a tím
bylo napraveno porušení § 36 odst. (1) písm. i) zákona
č. 129/2000Sb., o krajích. Nedostatek byl napraven.
2. Šetřením v oblasti shromažďování a rozdělování prostředků
na ﬁnancování resp. spoluﬁnancování stravenek ve stanovené výši pro uvolněné zastupitele bylo zjištěno, že ﬁnanční
prostředky byly poskytovány z rozpočtu kraje.
Pro uvedený účel byl Jihočeským krajem zřízen podle
§ 5, odst. (1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů „Fond zastupitelů Jihočeského kraje“ včetně „Statutu fondu zastupitelů Jihočeského
kraje“ (schváleno zastupitelstvem kraje usnesením č. 386/
2005/ZK dne 20. 12. 2005). Nedostatek byl napraven.
3. V oblasti hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí
poskytnutými na základě smluv, bylo vybráno ke kontrole
plnění podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. 2/45 ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spoluﬁnancovaného ze
státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu ze dne
31. 3. 2005 vydaného podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Šetřením bylo zjištěno,
že první žádost o platbu byla podána dne 26. 8. 2005, tj. 12
týdnů od poskytnutí první zálohové platby, ačkoliv měla být
podána do 2 měsíců od poskytnutí první zálohy.
Nebyly dodrženy podmínky stanovené v Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, odboru implementace programů
Evropského sociálního fondu č. 2/45, ze dne 31. 3. 2005, ve
smyslu § 7 vyhlášky č. 40/2001Sb., o účasti státního rozpočtu

na ﬁnancování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Rozhodnutím o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace
č. 2/45 ze státního rozpočtu z prostředků EU v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spoluﬁnancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního
fondu ze dne 30. 8. 2005, prodloužilo Ministerstvo práce
a sociálních věcí termín podání první žádosti o platbu,
a to ze dvou měsíců na 15 týdnů od poskytnutí první zálohové platby. Krajský úřad dodržel podmínky smlouvy ve
znění změny Rozhodnutí. Nedostatek byl napraven.
4. Kontrolou účetních dokladů bylo zjištěno nesprávné účtování
nákladů na občerstvení, poskytované účastníkům školících
akcí, které krajský úřad pořádá v rámci své hospodářské činnosti v oblasti vzdělávání úředníků, a to ve smyslu zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Občerstvení bylo hrazeno
účastníky vzdělávání, jednalo se tedy o poskytnutí služby,
která měla být přeúčtována jako náklad na školící akci, použitím účtu 518 – ostatní služby. Chybné zaúčtování na účet
513 – náklady na reprezentaci, má přímý dopad do daňového
přiznání, neboť náklady tohoto účtu se odečítají a tím přímo
ovlivňují (zvýší) daňový základ pro výpočet daně.
Nebyl dodržen postup ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 563/
1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, které ukládá účetním jednotkám povinnost vést účetnictví správné.
Náklady na občerstvení účastníků vzdělávacích akcí byly
interním dokladem přeúčtovány do služeb za rok 2005.
Nedostatek byl napraven.

II. Ostatní chyby a nedostatky
1. Při prověřování syntetického účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci bylo zjištěno, že byl nevhodně využíván účet
335 25 – Záloha EUR. Ve skutečnosti se jednalo o závazek
vůči hejtmanovi kraje, který se neustále zvyšoval (výchozí stav k 31. 12. 2004 ve výši -9 201,20 Kč, konečný stav
k 30. 6. 2005 ve výši -132 800,– Kč).
Nebyl dodržen postup ve smyslu ustanovení § 8 zákona
č. 563/1991Sb., které ukládá účetním jednotkám povinnost
vést účetnictví správné.
V rámci nápravy nedostatku krajský úřad provedl přeúčtování ﬁnančních prostředků na účet 333 – Ostatní
závazky vůči zaměstnancům na místo účtu 379 – Jiné
závazky. Použitá účetní operace nebyla správná, pan
hejtman není zaměstnancem krajského úřadu. Nedostatek trvá.
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III. Ostatní chyby a nedostatky, k nimž nebylo možné
přijmout opatření k nápravě
1. Byl zjištěn nesprávný postup fakturace a zúčtování nákladů
za školení v rámci doplňkové činnosti realizovaných krajským
úřadem v roce 2005. Oddělení účetní evidence nezaúčtovalo a nevyfakturovalo všechny nákladové položky v souhrnné
částce ve výši 48 792,– Kč, které pro fakturaci a zaúčtování
v kalkulaci předložilo Oddělení personálních věcí (příkazce).
Jedná se o akci č. 1 – vstupní vzdělávání, č. 4 – vstupní vzdělávání, č. 8 – správní řád z pohledu k zákonům o ochraně
životního prostředí a č. 9 – nový správní řád. Tento postup
měl za následek zkreslení hospodářského výsledku s dopadem pro stanovení správného daňového základu.
Na účtu 311 – Odběratelé byl k 31. 12. 2005 zjištěn obrat
395 120,– Kč, přitom zůstatek k témuž datu byl vykázán v nulové výši, tzn. že všechny pohledávky zaúčtované na účet 311
byly odběrateli uhrazeny. Na souvztažném účtu 602 – Tržby byl
k 31. 12. 2005 vykázán zůstatek ve výši 1 099 294,98 Kč. Rozdíl
mezi těmito dvěma souvztažnými účty je v tomto případě 704
174,98 Kč. Jedná se o vydané faktury za poskytnuté služby tj.
školení a pronájmy místností k různým akcím v rámci doplňkové činnosti krajského úřadu. Schválený účtový rozvrh krajského
úřadu používaný v roce 2005 neměl zaveden jiný syntetický či
analytický účet „odběratelé“, pouze jen syntetický účet 311.
Oddělením účetní evidence nebylo doloženo jakým způsobem
byl postupně zaúčtován zjištěný rozdíl ve výši 704 174,98 Kč.
Výše uvedeným postupem byly porušeny § 2 a § 7, odst.
(1) a (2) zákona č. 563/1991 Sb. Krajský úřad, jako účetní
jednotka, nedodržoval postup účtování podle schváleného účtového rozvrhu a návazně nedodržoval souvztažnost mezi účty 311 a 602.
2. Kontrolou bylo zjištěno, že krajským úřadem nebylo
v účetnictví rozlišováno, s jakým typem lektora je smlouva
pro jednotlivé školicí akce uzavřena. Veškeré náklady byly
účtovány pouze na účet 518 – Ostatní služby. Podle ustanovení Českého účetního standardu č. 519 „náklady organizačních složek státu, územních samosprávních celků
a příspěvkových organizací“ se lektorské služby (prvotní
náklad za externí službu, tj. výkon od jiné účetní jednotky)
promítají do účetnictví podle toho, s jakým typem lektora je
smlouva uzavřena. Pokud je smlouva uzavřena s organizací,
tak ze strany této organizace se jedná o poskytnutí služby
a náklady se proto účtují na účet 518 – Ostatní služby. S
fyzickou osobou, pokud zákoník práce nebo jiný právní
předpis nestanoví jinak, vznikají mimo jiné pracovněprávní
vztahy na základě dohody o provedení práce nebo dohody
o pracovní činnosti. V tomto případě se účtují náklady na
účet 521 – mzdové náklady a eventuelní odvody na účet 524
– zákonné sociální pojištění.
Nebyl dodržen postup ve smyslu ustanovení § 8 zákona
č. 563/1991Sb., které ukládá účetním jednotkám povinnost vést účetnictví správné.

B. Závěr
I. Při přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení
§ 10 odst. (3) písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající
v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, nesprávnosti
nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku
stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění
nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky, v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 7 odst. (2) zákona č. 420/2004
Sb., znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a § 3
uvedeného zákona.
II. Zjištěné chyby a nedostatky méně závažného charakteru
(§ 10 odst. (3) písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) jsou uvedeny dále v členění podle § 2 odst. (1) a (2) uvedeného
zákona:
§ 2 odst. (1) písm a)
• nesprávný postup týkající se peněžních operací s rozpočtovými prostředky (viz bod A I. 2.),
§ 2 odst. (1) písm f )
• neplnění podmínek při hospodaření a nakládání
s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě
smluv (viz bod A I. 3.),
§ 2 odst. (1) písm g)
• nesprávné vypořádání ﬁnančních vztahů k rozpočtům
obcí (viz bod. A. I. 1.),
§ 2 odst. (2) písm h)
• nevhodné použití účtu 513 – Náklady na reprezentaci
(viz bod A I. 4.),
• nesprávné použití účtu závazků 333 – Ostatní závazky
vůči zaměstnancům (viz bod A II. 1.),
• neúplné účtování nákladů v hospodářské činnosti a nedodržení souvztažnosti mezi účty (viz bod A III. 1.).
• nevhodné použití účtu 518 – Ostatní služby (viz bod A
III. 2.),
III. Upozornění na možná rizika, ve smyslu ustanovení § 10
odst. (4) písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
Nesprávný postup fakturace a chybné zúčtování nákladů za
školení, která v rámci doplňkové činnosti realizoval Krajský úřad
Jihočeského kraje v roce 2005, ovlivnil výši hospodářského výsledku i stanovení daňového základu. Hospodářský výsledek již
nelze zpětně účetně opravit (viz bod A III. 1.).
Riziku postihu ze strany ﬁnančního úřadu lze předejít podáním
opravného daňového přiznání v termínu do 30. 6. 2006.
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IV. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního
celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku dle § 10 odst. (4) písm. b) zákona
č. 420/2004 Sb.
Krajský úřad Jihočeského kraje vykázal k 31. 12. 2005
pohledávky celkem ve výši 12 070 365,63 Kč, příjmy celkem
po konsolidaci ve výši 8 756 538 976,62 Kč. a závazky celkem
88 075 675,77 Kč.
V návaznosti na výše uvedené skutečnosti byly vykázány:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,14 %
Výpočet: 12 070 365,63 x 100 /8 756 538 976,62 = 0,14
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,00 %
Výpočet: 88 075 675,77 x 100 / 8 756 538 976,62 = 1,00
Stálá aktiva kraje činila 4 606 416 271,72 Kč k datu 31. 12. 2005.
K témuž datu nevykazoval kraj žádný zastavený majetek.
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního
celku 0
Výpočet: 0 x 100 / 4 606 416 271,72 = 0
Na základě skutečnosti uvedených ve zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2005 vyplývá pro Jihočeský kraj povinnost přijmout systémová opatření k zamezení
vzniku obdobných chyb a nedostatků a podle ustanovení
§ 13 odst. (1) písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. podat o tom
písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu.
V Českých Budějovicích dne 19. května 2006
Ing. Alexander Višňák,
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání:

Ing. Rudolf Prokop

Ing. Ivana Veselá

Ing. Josef Paleček

Ing. Petr Burian

RNDr. Jan Zahradník
hejtman Jihočeského kraje
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Stav majetku Jihočeského kraje k 31. 12. 2005
A) Krajský úřad Jihočeského kraje vykazuje k 31. 12. 2005 v účetnictví majetek:
Nemovitý majetek
Budovy a stavby
Pozemky

593 799 038,85 Kč
32 834 862,00 Kč

Movitý majetek
Hmotný majetek
Nehmotný majetek

503 884 086,61 Kč
64 090 945,19 Kč

Finanční majetek
Majetk. účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetk. účasti v osobách s podstatným vlivem
Celkem

3 410 173 739,07 Kč
1 633 600,00 Kč

4 606 416 271,72 Kč

Od poslední zprávy o stavu majetku kraje, tj. k 31. 12. 2004, je vykazován nárůst majetku u krajského úřadu k 31. 12. 2005
o 377 239 545,92 Kč. (K 31. 12. 2004 byl vykazován účetní stav majetku u krajského úřadu ve výši 4 229 176 725,80 Kč).
B) Majetek kraje k 31. 12. 2005 v zůstatkových cenách, spravovaný příspěvkovými organizacemi:
1) Školy a školská zařízení – 170 organizací:
Nemovitý majetek
Movitý majetek
Celkem

2 778 028 483,65 Kč
294 371 639,71 Kč
3 072 400 123,36 Kč

2) Organizace kultury – 12 organizací:
Nemovitý majetek
Movitý majetek
Celkem

210 504 253,69 Kč
84 243 224,67 Kč
294 747 478,36 Kč

3) Zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče – 30 organizací:
Nemovitý majetek
Movitý majetek
Celkem

3 041 437 481,65 Kč
159 534 924,67 Kč
3 200 972 406,32 Kč

4) Správa a údržba silnic Jč. kraje:
Nemovitý majetek
Movitý majetek
Celkem

9 065 573 294,57 Kč
287 146 726,12 Kč
9 352 720 020,69 Kč

5) Příspěvkové organizace Jč. kraje celkem – 213 organizací:
Nemovitý majetek
Movitý majetek
Celkem

15 095 543 513,56 Kč
825 296 515,17 Kč
15 920 840 028,73 Kč

Od poslední zprávy o stavu majetku kraje, tj. k 31. 12. 2004, je vykazován celkový pokles stavu majetku spravovaného příspěvkovými
organizacemi Jihočeského kraje k 31. 12. 2005 o 321 191 194,93 Kč.
K 31. 12. 2004 byly vykazovány účetní stavy majetku (v zůstatkových cenách) spravovaného příspěvkovými organizacemi kraje ve výši
16 242 031 223,66 Kč.
K 31. 12. 2005 spravuje majetek Jihočeského kraje celkem 213 příspěvkových organizací.
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19%

24%

Nemovitý majetek –Budovy a stavby
Školy a škol. zařízení 2 388 699 588,14 Kč

2%

Organizace kultury 190 397 788,69 Kč
SÚS Jč. kraje 6 927 959 688,87 Kč
Zdravot. a sociál. org. 2 949 626 049,17 Kč
55%

3%

15%

Nemovitý majetek –Pozemky

1%
Školy a škol. zařízení 389 328 895,51 Kč
Organizace kultury 20 106 465 Kč
SÚS Jč. kraje 2 137 613 605,70 Kč
Zdravot. a sociál. org. 91 811 432,48 Kč
81%

19%

Movitý majetek – hmotný

36%

Školy a škol. zařízení 291 278 867,35 Kč
Organizace kultura 84 188 784,57 Kč
SÚS Jč. kraje 287 146 726,12 Kč
Zdravot. a sociál. org. 155 782 161,17 Kč
35%
10%

Movitý majetek – nehmotný

45%

Školy a škol. zařízení 3 092 772,36 Kč
Organizace kultura 54 440,10 Kč

54%

SÚS Jč. kraje 0 Kč
Zdravot. a sociál. 3 752 763,50 Kč

0%

1%
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• Zprovoznění budovy OHEO pro spisovnu a kanceláře
Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. B. Němcové,
České Budějovice
Jednalo se o rekonstrukci a zprovoznění objektu bývalé budovy
OHEO včetně propojení s budovou krajského úřadu II spojovací chodbou ve dvou patrech a propojení s nově vybudovaným
energocentrem.
Investiční náklady: 41,5 mil. Kč

• ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou – Nové setkání
s ohroženou přírodou – II. etapa: restaurace
Výstavba restaurace v novém areálu ZOO, která zlepší dosavadní zázemí ZOO. Restaurace bude sloužit jak návštěvníkům ZOO,
tak i široké veřejnosti.
Investiční náklady: 16,0 mil. Kč
• ON Tábor – RTG dg skiaskopicko
– skiagraﬁcký komplet s digitalizací
Jednalo se o univerzální plně digitální skiaskopicko – skiagraﬁckou vyšetřovací dálkově ovládanou stěnu s ergonomickým
řešením s maximálně možným snížením dávky jak pro pacienta,
tak pro obsluhující personál.
Investiční náklady: 10 mil. Kč

Spisovna krajského úřadu v ulici B. Němcové má kapacitu téměř
3000 m regálů.

• Rekonstrukce, přístavba
a nástavba dětského domova Písek
Rekonstrukcí se získaly 4 buňky pro max. 8 dětí domova rodinného typu vyhovující hygienickým požadavkům, přístavba kuchyně s jídelnou, se spojovacím koridorem mezi budovou školy
a školní jídelnou.
Investiční náklady: 33,6 mil. Kč
• ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou
– Centrum ekologické výchovy
Jedná se o novostavbu jednopatrové budovy, která bude sloužit k realizaci ekologické výchovy jak pracovníky ZOO, tak i externími spolupracovníky.
Investiční náklady: 18,5 mil. Kč

Zoo – Centrum ekologické výchovy, které vzniká v ZOO Hluboká
nad Vltavou, bude sloužit k ekologické výchově jak pracovníky
ZOO, tak i externími pracovníky.
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Skiaskopicko-skiagraﬁcký komplet s digitalizací v táborské
nemocnici.

• Nemocnice Písek
– obměna přístrojového vybavení oddělení RDO
Jednalo se o kompletní obměnu přístrojové techniky pracovišť
1,3 a 4 oddělení RDO Nemocnice Písek.
Investiční náklady: 10,2 mil. Kč

Oddělení RDO písecké nemocnice se v roce 2005 dočkalo
kompletní obměny přístrojové techniky na třech pracovištích.
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• ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou
– Průchozí ptačí voliéra
Výstavba průchozí voliéry v novém areálu ZOO, která zatraktivní ZOO pro návštěvníky.
Investiční náklady: 4 mil. Kč
• Hvězdárna a planetárium České Budějovice
Rekonstrukce kopule teleskopu KLENOT na Kleti.
Investiční náklady: 5,6 mil. Kč.

• Most evid. č. 1551 – 1 přes Lužnici u Vlkova
Cílem výstavby bylo vybudování nového mostu, kdy původní
byl poškozen povodní v roce 2002. Jedná se o nový železobetonový most s předpjatou mostovkou, s délkou přemostění
20,0 m. Šířka vozovky mezi obrubami je 7,5 m, most je opatřen
jednostranným chodníkem šířky 1,5 m. Součástí stavby mostu
byla též úprava přilehlé komunikace v nezbytně nutném rozsahu.
Celkové náklady stavby činí 18,8 mil. Kč.

Most Vlkov.
Nová kopule teleskopu KLENOT na Kleti.

• Most evid. č. 141 – 017 Těšovice
Jedná se o most přes řeku Blanici, který byl zničen při povodních v roce 2002. Nový most má jedno prosté pole o světlosti
22,5 m. Most je opatřen oboustranným chodníkem š. 1,5 m.
Celkové náklady stavby činí 25,9 mil. Kč.

• Silnice II/141 a II/143 Prachatice – kruhová křižovatka
Důvodem pro realizaci nové okružní křižovatky bylo zvýšení
bezpečnosti a zklidnění dopravy na jedné z nejvíce frekventovaných městských křižovatek. Z tohoto důvodu mělo Město
Prachatice zájem o realizaci této stavby, jeho ﬁnanční podíl byl
více než jedna třetina. Součástí stavby bylo i přeložení stávajících inženýrských sítí a úprava zelených ploch, přiléhajících ke
kruhové křižovatce, jejich investorem bylo Město Prachatice.
Pořizovací náklady činí 8,95 mil. Kč.
• Silnice III/1359 průtah Želeč
Tato stavba řešila opravu stávající silnice III/1359 (Planá nad
Lužnicí – Hlavatce) v průtahu obcí Želeč, v celkové délce cca 1250 m.
V některých místech v obci podél komunikace byly opraveny
stávající a doplněny nové chodníky pro pěší.
Pořizovací náklady činí 7, 65 mil. Kč.

Most Těšovice.

• Silnice II/409, křižovatka I/19 Chýnov
Jedná se o celkovou rekonstrukci Černovické ulice v Chýnově, včetně úprav vedení NN a plynovodu. Součástí stavby byla
i rekonstrukce stávajících chodníků a dalších inženýrských sítí
v majetku města Chýnov, jejichž investorem bylo město Chýnov. Celková délka úpravy je 353,68 m.
Celkové náklady stavby činí 9,89 mil. Kč.

• Silnice III/1359 průtah Hlavatce
Předmětem této stavby byla oprava stávající silnice III/1359
(Planá nad Lužnicí – Hlavatce) v průtahu obcí Hlavatce, v celkové délce cca 1100 m. Opravena byla na náklady obce i plocha ve středu obce, která je určena pro parkování automobilů.
V nezbytném rozsahu byly opraveny chodníky podél této komunikace. Také byl zrekonstruován a zkapacitněn propustek na
Hlavateckém potoce.
Pořizovací náklady činí 5,44 mil. Kč.
• Most evid. č. 10549 – 003 Sepekov
Most byl poškozen při povodni v srpnu roku 2002. Nový most
byl postavem na místě starého. Součástí stavby byla rovněž
úprava komunikace před a za mostem a úprava dna vodního
toku se žlabem pro migraci vodních živočichů. Délka mostu
15 m. Pořizovací cena je 6,45 mil. Kč.
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• Silnice II/157 průtah Borovany – 1. stavba
Jednalo se o opravu silnice II/157 v úseku o délce cca 580m,
v průtahu městem Borovany. Stavba řešila výměnu stávajícího krytu vozovky z kamenné dlažby, která několikanásobně
překračuje povolené hlukové zatížení, za novou konstrukci se
živičným povrchem. Součástí stavby byly i přeložky kanalizace
a vodovodu, včetně přípojek. Opraveny a zrekonstruovány byly
na náklady města i přilehlé chodníky.
Pořizovací náklady činí 11,35 mil. Kč.
• Most evid. č. 1596 – 001 Zlatá Koruna
Most byl poškozen při povodni v srpnu roku 2002. Nový most
přes Vltavu byl postaven na místě starého. Most je dlouhý
65,6 m. Z památkových důvodů je obložen dřevem, aby svým
vzhledem připomínal tradiční vltavské mosty, založené na tzv.
bárkách. Pořizovací náklady činí 23,5 mil. Kč.

• Most evid. č. 14223 – 001 Šipoun
Most byl poškozen při povodni v srpnu roku 2002. Nový most
byl postaven na místě starého. Součástí stavby byla rovněž
úprava komunikace před a za mostem. Délka mostu je 32,9 m.
Pořizovací náklady činí 12 mil. Kč.
• Železniční podjezd silnice II/164 Kunžak
Úprava trasy silnice II/164 o celkové délce 207,4 m pod železničním mostem místní úzkokolejné dráhy JHMD představovala
odstranění závažné dopravní závady. Jako vyvolaná investice
byla i stavba nového – delšího železničního mostu o délce
20 m.
Pořizovací náklady činí 16 mil. Kč.
• Silnice II/154 Nové Hrady – Třeboň
Oprava této silnice byla provedena zatím ve třech úsecích, pracovně označených jako č. 4, 6, 7. Součástí stavby byla i výstavba tří nových mostů. Celková délka všech tří opravených úseků
činí 14 km.
Pořizovací náklady jsou 106,3 mil. Kč
• Silnice II/139 Radomyšl – Třebohostice – hranice kraje
Silnice II/139 byla zařazena do programu rekonstrukcí komunikací v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) a realizována s ﬁnančním příspěvkem EU ve výši
18 683 340 Kč a za ﬁnanční spoluúčasti Jihočeského kraje ve
výši 6 227 780 Kč.
Celkové náklady stavby dosáhly částky 24 911 120 Kč.

Most ve Zlaté Koruně je z památkových důvodů obložen
dřevem,aby svým vzhledem připomínal tradiční vltavské mosty,
založené na tzv. bárkách.
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Odbor ekonomický:
Prostředky poskytnuté v rámci grantové a dotační politiky kraje
Granty

36 921 562,– Kč

Grantové programy AP PRK

62 188 136,– Kč

Příspěvky a dotace

76 934 800,– Kč

v tom Program obnovy venkova

57 141 700,– Kč

Záštity

1 783 200,– Kč

Dary a mimořádné výpomoci

965 000,– Kč

Zvlášť významné akce

1 800 000,– Kč

Grantová schémata – koﬁnancování programů EU
Celkem

Na granty bylo v roce 2005 z celkového objemu 36 921 562
Kč vyplaceno na podporu územně plánovací dokumentace obcí
2 216 391 Kč, tvorbu krajiny a podporu biodiverzity 841 796
Kč, v oblasti podpory sportu, tělovýchovy a zájmové činnosti
mládeže bylo rozděleno 9 350 000 Kč, do obnovy movitého
kulturního dědictví směřovaly 2 000 000 Kč, na podporu nemovitých kulturních památek bylo uvolněno 16 042 982 Kč,
v rámci grantu na „Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb“ bylo rozděleno 4 245 000 Kč, na obnovu drobné sakrální architektury v kraji 500 000 Kč, na grant podpory
programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště 92 286 Kč
a do oblasti sociálních věcí a zdravotnictví 1 626 673 Kč (především granty na speciﬁcké formy léčebné rehabilitace, podporu
programů zdravotně postižených a podporu rozvoje služeb na
ošetřovatelských odděleních v ÚSP vč. DD).
Grantové programy Akčního plánu rozvoje kraje byly
podpořeny celkem 62 188 136 Kč. V rámci těchto grantových
programů bylo např. 9 015 149 Kč rozděleno na ochranu před
povodněmi, 3 645 278 Kč na podporu a rozvoj protidrogové
politiky, 12 425 921 Kč na podporu výstavby vodohospodářské
infrastruktury, 3 829 030 Kč na šetrnou turistiku,3 697 205 Kč
na podporu programů zdravotně postižených.
V oblasti příspěvků a dotací směřovalo mimo POV v roce 2005
celkem 19 793 100 Kč. Největší objem 11 409 600 Kč byl uvolněn na ﬁnancování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí. Další významně podpořenou oblastí byla oblast kultury
a cestovního ruchu, a to částkou 5 300 000 Kč (především
2 500 000 Kč na projekt Jihočeské divadlo venkovu a 1 300 000
Kč na akce spojené s výročím Adalberta Stiftera). Dále bylo rozděleno například 200 000 Kč mezi obce jako odměny za umístění v soutěži „Vesnice roku“, 200 000 Kč na podporu údržby
běžeckých lyžařských tras, částkou 150 000 Kč byl podpořen
Festival rómské kultury, částkou 1 500 000 Kč přispěl kraj na
pořízení projektové dokumentace ÚSP Hrabice aj.
V rámci Programu obnovy venkova ﬁnancovaného z krajských prostředků bylo přímo na neinvestiční podpory uvolněno
38 470 600 Kč a na investiční 17 529 000 Kč. Jako příspěvek na
administraci POV bylo rozděleno 1 142 100 Kč.

624 348,– Kč
181 217 046,– Kč

Na záštity poskytli uvolnění zastupitelé kraje v roce 2005 celkem 1 783 200 Kč. Jednalo se například o Mezinárodní hudební
festival Č. Krumlov, 41. Ročník Mogul Šumava Rallye Klatovy,
vybudování horolezecké stěny pro nevidomé děti, pořádání
besed na téma ochrany práv spotřebitelů, setkání u vánočního
stromečku v Týně nad Vltavou aj.
Na dary a mimořádné výpomoci bylo v roce 2005 v rámci
celkově vyplacených 965 000 Kč poskytnuto 500 000 Kč obci
Vysoké Tatry na obnovu lesních porostů po přírodní kalamitě,
obci Zvíkov na opravu komunikace 150 000 Kč, dalších 200 000
Kč obci Strunkovice nad Blanicí na odstraňování škod způsobených přívalovým deštěm, 100 000 Kč Kateřině Neumannové za
reprezentaci kraje aj.
Na zvlášť významné akce bylo v roce 2005 vyplaceno 1 800
000 Kč. Podpořeno bylo např. MS v ledním hokeji do 18 let
částkou 130 000 Kč, výstava Vzdělání a řemeslo částkou 250
000 Kč, 18. ročník cyklistického závodu Přátelství ČB-Linz-Passau v objemu 120 000 Kč, ME v kanoistickém maratónu pro děti
a mládež rovněž částkou 120 000 Kč, Hudební slavnosti Emy
Destinnové částkou 100 000 Kč aj.
Na grantová schémata bylo v rámci koﬁnancování programů
EU přiděleno z prostředků kraje na GS – podpora místních komunikací v kraji 4 obcím 624 348 Kč.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy:
Již třetím rokem vyhlašované „Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2005“ obsahovaly čtyři speciﬁcké programy a bylo na ně alokováno ve dvou výběrových etapách celkem
7,15 mil.Kč. V Programu I „Příspěvky na drobné rekonstrukce,
opravy, údržbu a vybavení sportovních zařízení“ přišlo celkem 173 žádostí s celkovou výší požadované dotace 21 mil.
Kč, schváleno bylo přidělení dotací 68 vybraným subjektům
v celkové částce 5,9 mil.Kč. V Programu II „Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti sportu“ obdrželo 16 vybraných žadatelů
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ných účastníků provozu na pozemních komunikacích a umožnit
tímto školám čerpat grant Jihočeského kraje na úhradu části nákladů přepravy dětí na výuku na dětské dopravní hřiště.
Cílem je tímto způsobem přispívat systematicky k získávání
základních teoretických i praktických znalostí a dovedností o
dopravních předpisech z praktické jízdy, technických znalostí a
první pomoci, dále k motivaci k bezpečné jízdě a dopravní kázni
vůbec, k vyšší bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a dlouhodobě i ke snižování nehodovosti v silničním provozu, a využívat přitom v maximální možné míře dopravních hřišť
jako jedné z nejúčinnějších forem dopravní výchovy, především
k systematickému výcviku cyklistů – začátečníků.

Na rekonstrukci sportovní haly SK Mladé v Českých Budějovicích
přispěl Jihočeský kraj 1,2 milionu korun.

celkovou dotaci 0,4 mil.Kč, v Programu III „Sport handicapovaných“ obdrželo 7 žadatelů celkem 0,2 mil.Kč a v Programu IV
„Podpora sportovních akcí se zaměřením na mládež“ bylo vybráno 39 subjektů, které získaly celkem 0,65 mil.Kč.
V tématické skupině „Zájmová činnost mládeže“ byly vyhlášeny tři samostatné speciﬁcké granty s alokací dva mil.Kč a bylo
do nich přijato celkem 138 žádostí s celkovou výší požadované
dotace 6,3 mil.Kč. V grantu „Podpora mimoškolních zájmových
aktivit“ bylo vybráno 30 subjektů s celkovou dotací 1,35 mil.Kč,
v grantu „Soutěže, přehlídky a setkání se zaměřením na neorganizované děti a mládež“ bylo vybráno 20 žadatelů a obdrželi
dotace ve výši 0,55 mil. Kč. V grantu „Zahraniční spolupráce“
obdrželo šest žadatelů celkem 0,1 mil.Kč.

Odbor dopravy a silničního hospodářství:
V oblasti dopravy a silničního hospodářství byly prostředky na
grantovou a dotační politiku vynaloženy na „Podporu programu dopravy dětí na dopravní hřiště“. Hlavním záměrem tohoto grantu je podpořit a umožnit širší účast dětí mateřských
a základních škol celého regionu Jihočeského kraje na výuce na
dětských dopravních hřištích jakožto skupiny nejvíce zranitel-

„Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště“
byla v roce 2005 vyhlášena jako grantový program Jihočeského kraje se schválením poskytnutí podpory v celkové výši
92 286,20 Kč.

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví:
Z grantového programu Podpora systému EVVO v Jihočeském
kraji a podpora stanic pro handicapované živočichy šel 1 200
tis. Kč na 26 projektů, z toho 300 tis. Kč na podporu čtyř stanic
pro handicapované živočichy. Z grantového programu Tvorba
krajiny a podpora biodiverzity bylo uspokojeno 23 žadatelů,
z toho 22 obcí, a celková výše grantu činila 1 064 tis. Kč. Celkový ﬁnanční objem ve výši 14 950 tis. Kč, kterým bylo pokryto
45 akcí, činil u grantového programu Akčního plánu programu rozvoje Jihočeského kraje na ochranu před povodněmi.
Z grantového programu Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury bylo poskytnuto na čištění odpadních
vod pro obce více než 13 mil. Kč na osm akcí. Na podporu řádného hospodaření v lesích bylo formou příspěvků poskytnuto
50 536 tis. Kč, z čehož největší podíl ve výši přesahující 32 000
tis. Kč připadl na obnovu, zajištění a výchovu porostů. Touto
částkou bylo uspokojeno téměř 1100 žadatelů, z nichž převažující část činily obce (349), dále fyzické osoby (284), právnické
osoby (231), fyzické osoby podnikající (153) a další vlastnické
formy.
Díky podpoře Jihočeského kraje jako partnera byly vybrány dva
projekty ze SFŽP, jejichž hlavním posláním je enviromentální
vzdělávání cílových skupin obyvatel.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu:
Jihočeský kraj podporoval obnovu hmotného kulturního dědictví formou grantů, v roce 2005 byly vypsány tři. Rozdělení ﬁnančních prostředků schvalovaly samosprávné orgány kraje na
návrh komise jmenované radou kraje.

V oblasti dopravy slouží pro výcvik cyklistů-začátečníků grant
„Podpora programu dopravy dětí na dopravní hřiště“, který se
ze strany základních škol setkává s velkým zájmem.
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Grant „Movité kulturní dědictví“ byl určen pro obnovu movitých kulturních památek a pro obnovu takových předmětů
kulturní hodnoty, které sice nejsou kulturními památkami, ale
jsou umístěny ve veřejně přístupných prostorách nemovitých
kulturních památek. Finanční dotace mohla činit maximálně
100 000 Kč a zároveň až 70 % rozpočtovaných nákladů obnovy, tedy převážně restaurování uměleckých předmětů. V grantu
byly rozděleny dva miliony Kč.
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Grant „Nemovité kulturní památky“ byl určen pouze pro obnovu nemovitých kulturních památek. Finanční dotace mohla
činit maximálně 1 000 000 Kč a zároveň až 70 % rozpočtovaných nákladů obnovy památky, v grantu bylo rozděleno téměř
16 225 000 Kč.
Grant „Zvýšené náklady obnovy z důvodu památkové ochrany
staveb“ byl určen pro obnovu nemovitých kulturních památek a
pro obnovu ostatních nemovitostí, které sice nejsou kulturními
památkami, ale nacházejí se v památkově chráněných územích
a vztahují se na ně tedy ustanovení zákona o státní památkové
péči. Finanční dotace mohla činit až 100 % rozdílu mezi běžnou obnovou stavby a takovou obnovou, která byla vyhovující z
hlediska zákonem chráněných zájmů památkové péče, zde byly
rozděleny 3 775 000 Kč.
Dále byla vypsána jednorázová ﬁnanční dotace, jíž byla podpořena „Obnova drobné sakrální architektury v krajině“ (kapličky,
boží muka, kříže) v celkové výši 500 000 Kč, tyto prostředky
byly plošně rozděleny do území prostřednictvím oddělení památkové péče obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
Jihočeskému kraji byly dále poskytnuty účelově vázané ﬁnanční prostředky ze státního rozpočtu pro „Program regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových
zón. Prostřednictvím Jihočeského kraje byla rozdělována část
těchto prostředků, část byla rozdělována přímo prostřednictvím měst, na jejichž území leží městská památková rezervace
či zóna a předmětné město je zároveň obcí s rozšířenou působností. V tomto programu Ministerstva kultury ČR bylo v roce
2005 prostřednictvím kraje rozděleno 9 120 000 Kč.

Odbor regionálního rozvoje a evropské integrace:
V roce 2005 rozdělil Jihočeský kraj v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje 60 mil. Kč prostřednictvím grantových
programů, ve kterých mohou žádat oprávněné subjekty z Jihočeského kraje. Dále bylo grantovými programy mimo Akční
plán rozděleno dalších 22,57 mil. Kč.

Díky prostředkům z Akčního plánu Programu
rozvoje kraje se dočkal rekonstrukce také
sportovní areál v Táboře.

V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity
Jihočeského kraje se v roce 2005 uskutečnila konference
„Partnerství pro Jihočeský kraj“.

Grantové programy byly zaměřeny na nejpotřebnější rozvojové
záležitosti, tj. zejména např. do oblasti protipovodňových opatření, budování a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, podpory šetrné turistiky a produktů a služeb pro cestovní
ruch, rekonstrukce stávajících sportovišť, podpory programů
zdravotně postižených či do oblasti infrastruktury a podpory
podnikání.
Jihočeský kraj v roce 2005 zajistil pro subjekty z regionu přísun
prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Prostřednictvím grantových schémat Společného regionálního operačního
programu, grantového schématu v opatření 3.3 Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů a projektu Posílení absorbční
a administrativní kapacity Jihočeského kraje bylo rozděleno více
než 70,5 mil. Kč (54 mil Kč GS SROP, 14,5 mil. Kč GS 3.3 OP
RLZ, projekt Posílení absorbční kapacity 2 mil. Kč).

Z prostředků AP PRK šly ﬁnance také
na rekonstrukci hospodářského stavení
Dvůr Hamr, kde vznikl penzion.
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Odbor zdravotnictví a sociálních věcí:
Název grantu/dotace

Alokace v Kč

GP JK Podpora programů zdravotně postižených

1 500 000

GP JK Na vybudování a provoz respitního centra pro ohrožené děti a mládež

2 500 000

GP Na podporu zřízení funkcí romských poradců

1 860 000

GP JK Protidrogová problematika

2 500 000

GP Podpora rozvoje služeb na ošetřovatelských odděleních v ústavech sociální péče včetně domovů důchodců

988 974

GP Podpora rozvoje služeb na posílení sociálního začleňování příslušníků romských komunit a přistěhovalců

300 000

Dotační výběrové řízení pro občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti
a fyzické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti poskytování sociálních služeb

46 191 800

Celkem

55 840 774

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2005 byla cílem grantových a dotačních titulů v sociální a zdravotní oblasti podpora
rozvoje a provozu zejména těch zařízení a služeb, jejichž zajištění není v Jihočeském kraji dostačující, tyto služby jsou potřebné
a zároveň jsou obtížně dostupné všem potřebným občanům na
území Jihočeského kraje. K tomuto poněkud dlouhodobějšímu
cíli navíc přistoupila podpora speciﬁckých sociálních služeb zaměřených zejména na dosud poněkud opomíjené služby typu
respitního centra pro ohrožené děti a mládež, podpory rozvoje
služeb na posílení sociálního začleňování příslušníků romských
komunit a přistěhovalců a podpory zřízení funkcí romských poradců na obcích s rozšířenou působností.
V respitním centru, jehož vybudování a provoz byl „nastartován“ z prostředků výše uvedeného grantového programu,
jsou poskytovány doposud v Jihočeském kraji chybějící sociální
služby, které umožňují po přechodnou dobu kdykoli umístit
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ohrožené dítě (týrané, zneužívané). Jsou tu zajištěny základní
potřeby a zároveň je s dětmi diagnosticko-terapeuticky pracováno speciálně vyškoleným týmem odborníků. Důraz je zároveň kladen i na spolupráci s dalšími orgány a institucemi (orgán
SPOD, policie, státní zastupitelství).
Podpora rozvoje funkcí romských poradců na obcích s rozšířenou působností a podpora nabídky služeb zaměřených na
organizování vhodných volnočasových aktivit pro romské děti
a mládež, které budou posilovat potřebu vzdělání, kvaliﬁkace
a adaptaci předškolních dětí na pravidelnou činnost spojenou
se školní docházkou, má za cíl usnadnit integraci sociálně vyloučených skupin do komunity a k pracovnímu uplatnění.

V ýše příspěvků na provoz zřizovaných organizací

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy:
V oblasti školství byl kraj k 1. 1. 2005 zřizovatelem 169 škol
a školských zařízení. Od 1. 6. 2005 se počet škol a školských
zařízení zvýšil o DDM Prachatice, který byl zřízen jako nová příspěvková organizace.
V roce 2005 byl z rozpočtu kraje školám a školským zařízením
zřizovaným Jihočeským krajem schválen příspěvek na provoz
ve výši 465 485 tis. Kč a dále byly z rozpočtu kraje poskytnuty
ﬁnanční prostředky do Fondu rozvoje školství ve výši 32 450 tis.
Kč na akce schválené zřizovatelem.
Celkové výdaje Fondu rozvoje školství v roce 2005 činily
57 060 tis. Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty především
na dokončení rekonstrukce Dětského domova, Písek, Šobrova
ul., na nástavbu Základní školy logopedické, Týn nad Vltavou,
na rekonstrukci Gymnázia Prachatice, a jiné.

rozpočtu ve výši 4 228 498 tis. Kč byl určen pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem jsou kraj i obec, na tzv. přímé
výdaje, tj. na platy, ostatní osobní výdaje, odvody na úhradu
sociálního a zdravotního pojištění, FKSP a ostatní neinvestiční
výdaje.
Další dotace byly určeny pro soukromé školy ve výši 143 644
tis. Kč, na soutěže ve výši 1 779 tis.Kč, na státní informační politiku ve vzdělávání pedagogických pracovníků ve výši 36 072
tis.Kč, na prevenci kriminality a protidrogovou politiku ve výši
843 tis. Kč, na projekty romské komunity ve výši 496 tis. Kč, na
projekt „Hodina“ v 7. ročnících základních škol ve výši 5 519
tis. Kč, projekt „Pilot Z“ ve výši 241 tis. Kč a projekt „Pilot 1“ ve
výši 214 tis. Kč, na podporu dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků ve výši 1 672 tis. Kč, na bezplatnou přípravu dětí
azylantů na základní vzdělávání ve výši 225 tis. Kč a další.

Ze státního rozpočtu od MŠMT ČR v roce 2005 obdržel OŠMT
ﬁnanční prostředky ve výši 4 422 029 tis. Kč a z úřadů práce ﬁnanční prostředky na zřízení společensky účelného pracovního
místa ve výši 1 360 tis. Kč. Největší objem dotace ze státního

Odbor dopravy a silničního hospodářství:
V roce 2005 hospodařila Správa a údržba silnic Jihočeského kraje s těmito ﬁnančními prostředky:
1) Z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na základě smlouvy č. 157/2005 a dodatku č. 157/2005/1
v celkovém objemu
89 747 tis. Kč
z toho: – na opravy a údržbu silnic I. třídy

82 500 tis. Kč

– prostředky na zajištění celostátního sčítání dopravy na silnicích I. – III. třídy

7 247 tis. Kč

2) Z rozpočtu zřizovatele, tj. Jihočeského kraje, provozní prostředky v celkovém objemu
z toho: 1) na úhradu provozních výdajů

574 596 tis. Kč

2) na odstranění mimořádných škod po zimě 2004/2005 na silnicích II. a III. třídy
3) na odpisy silnic a mostů

25 000 tis. Kč

5) na realizaci čtyř vážících míst na silnicích II. a III. třídy

1 500 tis. Kč

6) na realizaci schválených účelových akcí na silnicích II. a III. třídy, spoluﬁn. z programu PHARE CBC
3) Z rozpočtu zřizovatele, tj. Jihočeského kraje, investiční prostředky v celkovém objemu
2) na nákup speciálního podvozku dopravního prostředku
4) Z fondu PHARE CBC zálohu ve výši 80% podílu EU na nákladech projektů
5) Od obcí Hlavatce a Sedlec na základě smlouvy o sdružení prostředků

10 000 tis. Kč
106 749 tis. Kč

4) na realizaci schválených účelových akcí na silnicích II. a III. třídy

z toho: 1) na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

737 447 tis. Kč

19 602 tis. Kč
7 500 tis. Kč
3 500 tis.Kč
4 000 tis.Kč
22 638 tis. Kč
300 tis. Kč
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V ýše příspěvků na provoz zřizovaných organizací

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu:
Jihočeské muzeum v ČB
– příspěvek na provoz z JčK 24 600 000; dále dotace
na ivestice 20 950 000 Kč., účelová dotace 20 000 Kč;
účelová dotace ze státního rozpočtu 532 000 Kč.
Prácheňské muzeum v Písku
– příspěvek na provoz z JčK 11 500 000 Kč, účelová dotace
10 000 Kč; účelová dotace ze státního rozpočtu 117 600 Kč.
Muzeum středního Pootaví
– příspěvek na provoz z JčK 4 513 475 Kč, účelová dotace
164 223 Kč; účelová dotace ze státního rozpočtu 693 800 Kč.

Jihočeská vědecká knihovna v ČB
– příspěvek na provoz z JčK 34 000 000 Kč, příspěvek
na investice z JčK 335 818 Kč, účelová dotace 2 312 000 Kč;
účelová dotace ze státního rozpočtu 215 000 Kč.
Alšova jihočeská galerie v Hl/Vltavou
– příspěvek na provoz z JčK 13 280 000 Kč.
Hvězdárna a planetárium ČB s pobočkou na Kleti
– příspěvek na provoz z JčK 6 600 000 Kč, příspěvek
na investice z JčK 5 600 000 Kč.

Prachatické muzeum
– příspěvek na provoz z JčK 4 920 000 Kč, účelová dotace
212 332 Kč; účelová dotace ze státního rozpočtu 65 000 Kč.

ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou
– příspěvek na provoz z JčK 14 000 000 Kč, příspěvek
na investice z JčK 10 600 000 Kč; účelová dotace ze státního
rozpočtu 795 154 Kč; Fond EU + PRK 6 037 124 Kč.

Muzeum Jindřichohradecka
– příspěvek na provoz z JčK 9 400 000 Kč; účelová dotace
ze státního rozpočtu 800 000 Kč.

Divadlo Oskara Nedbala v Táboře
– příspěvek na provoz z JčK 7 750 000 Kč.

Regionální muzeum v ČK
– příspěvek na provoz z JčK 5 750 000 Kč, účelová dotace
200 000 Kč; účelová dotace ze státního rozpočtu 17 700 Kč.

Jihočeská komorní ﬁlharmonie ČB
– příspěvek na provoz z JčK 13 615 000 Kč, příspěvek
na investice z JčK 71 400 Kč, účelová dotace 70 000;
účelová dotace ze státního rozpočtu 683 000 Kč.

Odbor zdravotnictví a sociálních věcí:
Hospodaření většiny zdravotnických příspěvkových organizací
zřizovaných Jihočeským krajem za rok 2005 skončilo s kladným
hospodářským výsledkem. Hlavním důvodem kladného hospodářského výsledku je uplatnění vyhlášky MF ČR č. 549/2004
Sb. Tato vyhláška ukládá příspěvkové organizaci, která nemá
k datu účetní závěrky ﬁnančními prostředky krytý fond reprodukce majetku, snížit fond reprodukce majetku o tuto nekrytou
částku a zároveň o ni zvýšit výnosy organizace. Pouze Nemocnice Český Krumlov vykázala záporný hospodářský výsledek.
Nemocnice nemohla využít ke krytí ztráty účetní operaci dle
vyhlášky 549/2004 Sb., neboť zůstatek fondu reprodukce
k 31. 12. 2005 byl kryt ﬁnančními prostředky.
Zřizovaným organizacím v oblasti zdravotnictví byl v roce 2005
schválen příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele pro zdravotnickou záchrannou službu ve výši 133 760 000 Kč, pro nemocnice na činnosti nehrazené ze systému zdravotního pojištění ve výši 41 205 000 Kč (včetně 9 200 000 Kč pro Nemocnici
České Budějovice, a. s.).
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Hospodaření všech příspěvkových organizací v sociální oblasti
zřizovaných Jihočeským krajem za rok 2005 skončilo s kladným
hospodářským výsledkem. Zřizovaným organizacím v sociální
oblasti byl v roce 2005 schválen příspěvek na provoz z rozpočtu
zřizovatele pro domovy důchodců ve výši 165 941 000 Kč, pro
ústavy soc. péče byl schválen příspěvek ve výši 146 500 000
Kč, pro Ústav sociálních služeb J. Hradec ve výši 85 023 700 Kč
a pro Pečovatelskou službu České Budějovice byl schválen příspěvek ve výši 13 248 000 Kč. Dle upraveného rozpočtu čerpaly domovy důchodců z rozpočtu zřizovatele 168 790 230 Kč,
ústavy sociální péče 147 638 680 Kč a Ústav sociálních služeb
J. Hradec čerpal 85 586 490 Kč. Veškeré poskytnuté ﬁnanční
prostředky na provoz zřizovaných organizací byly vyčerpány.

Rok 20 05 v jednotliv ých resor tech – slovo radních

Ing. arch. Robin SCHINKO,
1. náměstek hejtmana

• oblast dopravy, dopravní obslužnosti,
silničního hospodářství a investic v dopravě
Doprava je nejen součást každodenního života všech občanů
Jihočeského kraje, ale také jedna ze základních podmínek dalšího rozvoje našeho kraje. Rok 2005 byl rokem významných
změn právě v této oblasti.
Po katastrofálních povodních v roce 2002 jsme si vzali předsevzetí, že odstraníme povodňové škody na našem dopravním
majetku do tří let. V roce 2005 jsme tento slib až na dvě výjimky neobnovených mostů splnili. Bylo to díky podpoře Státního
fondu dopravní infrastruktury, pochopení a podpoře krajských
zastupitelů, úspěšnému čerpání ﬁnančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie a také díky vysokému pracovnímu nasazení pracovníků správy a údržby silnic a pracovníků
krajského úřadu.
Dalším velkým přínosem v oblasti dopravy je snaha Jihočeského kraje o zlepšení stavu krajských komunikací, tedy silnic II.
a III. třídy. V průběhu roku 2005 byl přijat rozhodnutím zastupitelstva kraje materiál s názvem „Program obnovy krajských

MUDr. Vladimír PAVELKA,
náměstek hejtmana

• oblast sociální péče a zdravotnictví
Permanentní legislativní nejistota, která nás provázela v průběhu celého roku 2005, způsobila, že se nepodařilo naplnit všechny naše záměry na poli sociálních věcí a zdravotnictví. Změna
právní formy nemocnic, která mohla přinést novou kvalitu
do jejich řízení, uvázla vzhledem k nepochopení a svévoli na
mrtvém bodě. I přes nekvaliﬁkované zásahy ministerstva zdravotnictví a i přes nedostatek ﬁnančních prostředků se však
dařilo ve všech nemocnicích poskytovat vysoce kvalitní a efektivní péči. Je ale nutno mít neustále na paměti, že celý resort
je ohrožen nedostatkem ﬁnančních prostředků a jeho zadluženost dovnitř i navenek stále roste právě pro neochotu ústředních orgánů řešit klíčové věci. Řešení jsou možná efektní, nikoli
však efektivní.

komunikací na léta 2005 – 2008 (P1)“, který jednoznačně stanovil priority v rámci oprav silnic II. a III. třídy pro následující roky. Celkový ﬁnanční rámec tohoto programu je 2,2 mld.
korun, bude ﬁnancován částečně z prostředků krajského rozpočtu, dále z úvěru ve výši předpokládaných 800 milionů korun a také ze strukturálních fondů Evropské unie pro období
2007 –2013. Naší snahou je, aby v rámci programu bylo opraveno a výrazně modernizováno asi 900 km z celkových 5500 km
krajských silnic.
V oblasti rozvojových projektů stojí za zmínku zejména letecká
doprava, kde na základě dohody mezi Jihočeským krajem a Statutárním městem České Budějovice byla v srpnu 2005 založena
společnost Jihočeské letiště České Budějovice a. s., jejíž hlavní
činností bude zabezpečení provozu na letišti České Budějovice.
Tato společnost získala v prosinci 2005 licenci k provozování
veřejného vnitrostátního letiště. Znamená to vytvoření rozvojového potenciálu také v oblasti letecké dopravy, konkrétně
možnost vzniku mezinárodního letiště v našem kraji. Aktuálním
úkolem zůstává nadále převod majetku letiště z vlastnictví státu
do vlastnictví kraje.
Největším problémem Jihočeského kraje zůstává pomalá příprava a realizace dálnice D3 a modernizace IV. tranzitního železničního koridoru . Přestože se podařilo za výrazného přispění
Jihočeského kraje prosadit na úrovni Evropské komise stavbu
železniční tratě Praha – Linz jako prioritní projekt EU č. 22, nedošlo doposud k žádnému zvýhodnění tohoto projektu v rámci
připravovaných koridorů.
I nadále platí, že rychlejší rozvoj Jihočeského kraje je podmíněn
právě rozvojem nadregionálních dopravních sítí a proto právě
dálnice D3 a IV. tranzitní železniční koridor zůstávají hlavní krajskou dopravní prioritou.

Vytvoření jedné a jednotné organizace zdravotnické záchranné
služby a dobudování výjezdových míst vytvořilo dobrou základnu pro vyrovnání příležitostí v poskytování neodkladné přednemocniční péče pro všechny občany kraje. Na tuto novou spolehlivě fungující strukturu bude možno navázat v příštích letech
plošným nasazením moderních nástrojů umožňujících kupříkladu vysoce účinnou pomoc pro pacienty postižené akutním infarktem myokardu. V historicky krátké době se tak Jihočeskému
kraji podařilo to, co se státu nepodařilo za mnoho let.
Neustálé oddalování nové legislativní úpravy pro poskytování
sociálních služeb též zmrazilo možnosti restrukturalizace na
tomto poli a velké změny nás budou čekat až v dalších letech.
Významným způsobem se na poskytování těchto služeb podílejí
nestátní neziskové organizace a je nutno vyzdvihnout spolupráci s nimi. Z rozpočtu kraje byly poskytnuty značné částky, které
tyto organizace a jejich činnost podporují.
Zvláštní pozornost zasluhuje investiční činnost Jihočeského
kraje v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. Především v nemocnicích byly realizovány velké investiční akce, pro které jsme
získali i prostředky ze státního rozpočtu, především je nutno
uvést rekonstrukce stravovacích provozů a investice do obnovy
životně důležité zdravotnické techniky. I v dalších letech čekají
resort významné změny, a můžeme jen doufat, že neuvážené
legislativní zásahy neohrozí poskytování těchto služeb občanům našeho kraje.
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Rok 20 05 v jednotliv ých resor tech – slovo radních

Ing. Bc. Marie HRDINOVÁ
uvolněná členka rady

• oblast školství, mládeže, sportu a zaměstnanosti
Rok 2005 představoval významný posun v oblasti školství, mládeže, sportu a zaměstnanosti v rámci Jihočeského kraje.
Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 185/2005/ZK dne
21. 6. 2005 program změn v rejstříku škol a školských zařízení
s účinností od 1. 1. 2006. Proporcionální redukce škol a školských zařízení v kraji byla schválena s ohledem na zachování
dostupnosti středoškolského vzdělávání s širokou oborovou
nabídkou na úrovni obcí s rozšířenou působností.
Celá řada škol a školských zařízení s nadregionální působností zajišťuje výchovu a vzdělávání i pro děti, žáky a studenty
z ostatních krajů republiky.
Celý rok byl připravován základní programový dokument
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
v kraji, který byl předložen k diskusi a připomínkám jak výboru pro výchovu a vzdělávání, tak radě kraje a MŠMT a byl po
vypořádání všech připomínek dopracován v prosinci 2005, a
to na období let 2006 – 2009. Tento materiál stanoví i základní

východiska a strategii, včetně demograﬁcké analýzy pro 2. etapu optimalizace počtu škol a školských zařízení, která by měla
být realizována k 1. 1. 2010.
Rok 2005 také přinesl první úspěchy v rámci programů Evropské unie, kdy školy získaly téměř 60 mil. Kč. Realizace těchto projektů výrazně ovlivňuje další vzdělávání, a tím i přispívá
k nižší nezaměstnanosti občanů ve srovnání s ostatními kraji,
která je druhá nejnižší.
Pokračovalo i systematické naplňování jednotlivých opatření
z Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Jihočeském kraji, byla ustavena Sportovní komise rady kraje a na webových
stránkách kraje byla zřízena samostatná rubrika Sport a tělovýchova s komplexní nabídkou informací z této oblasti. V rámci
uceleného dotačního titulu Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2005 bylo schváleno přidělení celkové částky
7,15 mil. Kč celkem 130 vybraným žadatelům. V grantových
programech AP PRK bylo do oblasti sportu vyčleněno dalších 6
mil. Kč na sedm rekonstrukcí většího charakteru.
V květnu 2005 schválilo krajské zastupitelstvo další významný
koncepční dokument – Strategii podpory práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji na období 2005-2008. Pro tuto oblast
byla rovněž zřízena na krajském portálu samostatná rubrika
Děti a mládež – zájmová činnost s nabídkou dotačních titulů,
databází organizací, nabídkou letních táborů i veřejně přístupných akcí i odkazy na další informační zdroje. Na samostatné
granty pro dětské a mládežnické organizace, ale i pro školy
a školská zařízení poskytující zájmové vzdělávání, byly v roce
2005 vyčleněny z krajského rozpočtu celkem dva miliony Kč.
V červnu 2005 na Hrách II. letní olympiády pro děti a mládež
ČR v Jihomoravském kraji získala reprezentace Jihočeského kraje celkem 38 olympijských medailí.

na příprava dokumentů pro programovací období 2007 – 2013.
Z hlediska Jihočeského kraje bylo nutné vytvořit, spolu s Plzeňským krajem, podmínky pro tvorbu Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad a intenzivně zahájit na tomto dokumentu práce.

Ing. Pavel PAVEL
uvolněný člen rady

• oblast regionálního rozvoje, evropské integrace a sekretariátu RRRS, územní plánování, stavební a územní
řízení, správa majetku:
Při ohlédnutí za rokem 2005 lze konstatovat, že Jihočeský kraj
úspěšně pokročil v naplňování cílů Programu rozvoje územního
obvodu a Programového prohlášení Rady Jihočeského kraje.
Za tímto konstatováním se skrývá veliké množství jednotlivých
činností, na nichž se podílelo mnoho občanů, podnikatelů, organizací i úřadů, kterým patří za jejich práci poděkování.
Z hlediska zapojení do realizace projektů v rámci čerpání prostředků na rozvoj kraje ze Strukturálních fondů Evropské unie
si Jihočeský kraj nevedl špatně. Například jen v rámci Společného regionálního operačního programu bylo předloženo 119
projektů, z nichž bylo schváleno 45. Kraj podpořil tyto projekty
částkou 45,850 milionu Kč. Souběžně s naplňováním operačních programů pro současné programové období byla zaháje-
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Tak jako v minulých letech se nástrojem rozvoje kraje stal a byl
naplňován Akční plán programu rozvoje kraje, v jehož rámci se
realizovalo 16 grantových programů a 20 projektů v sedmi oblastech. Mezi nimi lze jmenovat například Grantový program na
ochranu před povodněmi, Grantový program na rozvoj turistické dopravní infrastruktury či Grantový program na podporu
rozvoje sportu. Celková částka, kterou kraj na Akční plán v roce
2005 uvolnil, byla 75,3 milionu Kč.
Rozvoji Jihočeského kraje také významně napomáhá včasná územně-plánovací příprava, zejména včasné zpracovávání
územních plánů velkých územních celků (ÚPVÚC), které jsou
nezbytné pro realizaci důležitých infrastrukturních projektů.
V roce 2005 byly dokončeny ÚPVÚC Českokrumlovsko I,
ÚPVÚC Jindřichohradecko a změna ÚPVÚC Táborsko, dále
probíhaly práce na dalších ÚPVÚC, mezi nimiž lze na prvním
místě jmenovat ÚPVÚC Jihočeského kraje. Jihočeský kraj zároveň podpořil i tvorbu územních plánů, zejména menších obcí,
částkou 3,86 milionu Kč.
V oblasti hospodaření s majetkem kraje se ve spolupráci s našimi informatiky zdokonaluje informační systém veškerého majetku a dále informační podklady pro správu majetku. Nadále se
tak systematicky pracuje na tom, aby se Jihočeský kraj oprostil
od zbytečného majetku, který ho zatěžuje.

Rok 20 05 v jednotliv ých resor tech – slovo radních

slušný stav životního prostředí v Jihočeském kraji kladlo i v roce
2005 na výkon veřejné správy nemalé požadavky a stejně jako
v předešlých letech, i loni byla nezbytná spolupráce s občany
a podnikateli.

Jiří NETÍK
uvolněný člen rady

• oblast životního prostředí, zemědělství,
vodního a lesního hospodářství a rozvoj venkova
Trvale udržitelný rozvoj kraje – to je společný cíl zemědělství,
životního prostředí a venkova. Udržet do budoucna relativně

Naší prioritou je využití všech grantů jak evropských, tak národních k zajištění čistoty vod, odstranění ekologických zátěží
a udržení kulturní krajiny. To, jak se nám v roce 2005 dařilo
naplňovat grantovou a dotační politiku, je dáno v samostatné
kapitole této výroční zprávy. Přesto bych však chtěl upozornit
na tři významné body z této oblasti. V Programu obnovy venkova jsme podpořili rozvoj obcí téměř 60 miliony korun, činnost
Krajského informačního střediska 500 000 Kč a činnost místních akčních skupin 1,5 milionem korun. Všechny tyto kroky
směřují ke sbližování venkova, zemědělství a ochrany přírody
tak, abychom byli patřičně připraveni na nové programovací
období 2007-2013, ve kterém budeme chtít co nejlépe využít
možností získat ﬁnance z evropských fondů.

Na podporu kultury a cestovního ruchu bylo formou grantů
rozděleno 8,3 milionu Kč a formou příspěvků 1,5 milionu Kč.
V oblasti kultury obdrželo příspěvek na investiční náklady kulturní centrum Bazilika a Jihočeské divadlo formou dotace na
projekt Jihočeské divadlo venkovu.

Ing. František ŠTANGL
uvolněný člen rady

V oblasti cestovního ruchu byla podpořena činnost Nadace
Jihočeských cyklostezek, Klub českých turistů obdržel příspěvek na značení turistických a lyžařských cest a významně byly
podpořeny projekty Cyklobusy a Skibusy realizované ﬁrmou
Jihotrans.

• oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Jihočeský kraj zřizuje 12 kulturních institucí, které dosahují významných úspěchů jak ve vědě, tak i v kulturně osvětové činnosti a zapojují se do realizace významných projektů v kraji.

V roce 2005 se uskutečnilo velké množství zajímavých kulturních akcí. Jihočeský kraj uspořádal společně s městem České
Budějovice Dny Jihočeské kultury v bretaňském městě Lorient,
partnerském městě Českých Budějovic. Při této příležitosti se
uskutečnila řada oﬁciálních i méně oﬁciálních setkání nejvyšších
zástupců Bretaně a Jihočeského kraje, měst Lorient a České Budějovice a také setkání odborníků z oblasti školství, zdravotnictví a kultury, proběhla řada seminářů, přednášek, panelových
diskuzí a jednání u kulatého stolu. Doprovodný program tvořily
výstavy, koncerty, divadelní představení a ukázky české gastronomie.
Dny Jihočeské kultury se v Bretani setkaly se značným ohlasem a přispěly tak ke zviditelnění Jihočeského kraje v Bretani
a k dalšímu prohloubení vzájemné spolupráce.
Další významnou aktivitou byly oslavy 200. výročí narození
významného básníka a spisovatele Šumavy Adalberta Stiftera., které pořádal Jihočeský kraj spolu se svými zahraničními
partnery Horním Rakouskem a Dolním Bavorském. Vlastním
oslavám, které vyvrcholily v den výročí narození A.Stiftera dne
23. 10. 2005 v Horní Plané, a to pod záštitou české komise
UNESCO, Jihočeského kraje, Města Horní Planá a Regionálního
muzea v Českém Krumlově, předcházela řada dlouhodobých
projektů trvalé hodnoty. Celková částka na podporu těchto
projektů činila 2 607 000 Kč.

Jihočeský kraj významně přispěl v minulém roce k rozvoji investiční činnosti těchto institucí, a to celkovou částkou téměř 37
mil Kč. Jihočeské muzeum úspěšně dokončilo I. etapu výstavby
nového skladu ve Schneiderově ulici, Hvězdárna a planetárium
Č. Budějovice zrekonstruovala tzv. starou kopuli na Kleti.
Muzeum Jindřichohradecka pokračovalo v rekonstrukci minoritského kláštera a ZOO Ohrada úspěšně realizovala rekonstrukci objektu v budoucí stanici pro handicapované živočichy v Rozové a zahájila výstavby - centra ekologické výchovy a průchozí
ptačí voliéry.
Pro Muzeum středního Pootaví Strakonice byl zakoupen, a tím
zachráněn, historický objekt mlýna Hoslovice a byly zahájeny
základní záchranné a zabezpečovací práce.
V tomto roce oslavila Jihočeská vědecká knihovna 120 let od
svého založení jako veřejné knihovny a divadlo Oskara Nedbala
Tábor slavilo 40 let stálé divadelní scény v Táboře.
Jihočeský kraj podporoval obnovu hmotného kulturního dědictví formou grantů určených na obnovu movitých a nemovitých
kulturních památek. Jednotlivým žadatelům bylo rozděleno 22
milionů Kč. Prostřednictvím jednorázové ﬁnanční dotace bylo
rozděleno 500 tis. Kč na Obnovu drobné sakrální architektury
v krajině.
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• RNDr. Jan Zahradník
hejtman Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 4 NP/4007
tel.: 386 720 492, 386 720 493
e-mail: zahradnik@kraj-jihocesky.cz

• Tereza Kalkušová
asistentka hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 4 NP/4007
tel.: 386 720 493
e-mail: kalkusova@kraj-jihocesky.cz
• Ivana Kratochvílová
asistentka hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 4 NP/4007
tel.: 386 720 492
e-mail: kratochvilova@kraj-jihocesky.cz

• Ing. arch. Robin Schinko
1. náměstek hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 4 NP/4019
tel.: 386 720 463
e-mail: schinko@kraj-jihocesky.cz

• Zuzana Plsová
asistentka 1. náměstka hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 4 NP/4019
tel.: 386 720 463
e-mail: plsova@kraj-jihocesky.cz

• MUDr. Vladimír Pavelka
náměstek hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3 NP/3014
tel.: 386 720 462
e-mail: pavelka@kraj-jihocesky.cz

• Pavla Poppová
asistentka náměstka hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3 NP/3014
tel.: 386 720 462
e-mail: poppova@kraj-jihocesky.cz

• Ing. Bc. Marie Hrdinová
členka Rady Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 2 NP/2021
tel.: 386 720 459
e-mail: hrdinova@kraj-jihocesky.cz

• Iva Zahradníková
asistentka členky rady
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 2 NP/2021
tel.: 386 720 459
e-mail: zahradnikova@kraj-jihocesky.cz

• Ing. Pavel Pavel
člen Rady Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3 NP/3012
tel.: 386 720 482
e-mail: pavel@kraj-jihocesky.cz

• Markéta Robauschová
asistentka člena rady
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3 NP/3012
tel.: 386 720 482
e-mail: robauschova@kraj-jihocesky.cz

• Ing. František Štangl
člen Rady Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3 NP/3018
tel.: 386 720 560
e-mail: stangl@kraj-jihocesky.cz

• Bc. Pavlína Tomší
asistentka člena rady
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3 NP/3018
tel.: 386 720 560
e-mail: tomsi @kraj-jihocesky.cz

• Jiří Netík
člen Rady Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3 NP/3016
tel.: 386 720 458
e-mail: netik@kraj-jihocesky.cz

• Marie Dolénková
asistentka člena rady
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3 NP/3016
tel: 386 720 458
e-mail: dolenkova@kraj-jihocesky.cz
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Ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Tajemník ředitele

Oddělení interního auditu a kontroly

Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad

Oddělení kancelář ředitele

Odd. vnějších
vztahů a zahr.
spolupráce

Odd. organizační

Odd. informací
a styku s veřejností

Odd. právní
a legislativní

Odd. správní

Odbor hospodářské správy

Odd. hospodářské
správy

Odd.autoprovozu

Odd. spisové služby

Odbor ekonomický

Odd. rozpočtu
a ﬁnancování

Odd. přezkumu
a metodiky
hospodaření obcí

Odd. účetnictví
a výkaznictví

Odbor majetkový

Odd. majetkových
dispozic

Odd. majetkové
evidence

Odbor regionálního rozvoje
a evropské integrace

Odd. regionálního
rozvoje a evropské
integrace

Odd. řízení grantů
a projektů

Odd. stavebního
řádu

Odd. územního
plánování

Odd. veřejných
zakázek a investic

Odd. organizace
rozvoje

Odd. lesního hosp.
a zemědělství

Odd. ochrany
přírody a krajiny

Odd. vodního
hospodářství

Odd. odpadového
hospodářství

Odd. školství

Odd. mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Odd. ekonomiky
školství

Odd. zaměstnanosti
a odměňování

Odd. organizační
a kontrolní

Odd. sociálních věcí

Odd. státní sociální
podpory

Odd. zdravotnictví

Odd. silniční
dopravy

Odd. silničního
hospodářství

Odd. pro územní
samosprávu a státní
správu v dopravě

Odd. kultury a
cestovního ruchu

Odd. památkové
péče

Odd. zřizovaných
organizací

Odd. správy sítě

Odd. správy aplikací
a GIS

Odbor kancelář hejtmana

Odbor legislativy
a vnitřních věcí

Odbor územního plánování,
stavebního řádu a investic

Odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví

Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy

Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví

Odbor dopravy a silničního
hospodářství

Odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

Odbor informatiky

Odd. krizového
řízení

Odd. Stálá kancelář
JK v Bruselu

Odd. ochrany
ovzduší

Odd. IPPC a EIA

Odd.
sociálně-právní
ochrany dětí

Odd. prevence

Odbor krajský živnostenský úřad
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Věková struktura zaměstnanců KÚ k 31. 12. 2005; celkem 461 zaměstnanců
skupina
od 20 do 29 roků

muži

ženy

celkem

procento

25

75

100

21,7

od 30 do 39 roků

31

46

77

16,7

od 40 do 49 roků

42

102

144

31,2

od 50 do 59 roků

51

77

128

27,8

od 60 roků

10

2

12

2,6

159

302

461

100,0

Celkem
Komentář: zaměstnanci v evidenčním stavu

Věková struktura zaměstnanců KÚ k 31. 12. 2005

3%
22%

od 20 do 29 roků
od 30 do 39 roků
od 40 do 49 roků

28%

od 50 do 59 roků
od 60 roků
17%

30%
Věková struktura zaměstnanců KÚ podle pohlaví – muži

6%

16%

od 20 do 29 roků
od 30 do 39 roků
od 40 do 49 roků
od 50 do 59 roků
od 60 roků

19%
33%

26%
Věková struktura zaměstnanců KÚ podle pohlaví – ženy

1%

od 20 do 29 roků
od 30 do 39 roků

25%

25%

od 40 do 49 roků
od 50 do 59 roků
od 60 roků
15%
34%
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Vzdělání zaměstnanců KÚ k 31. 12. 2005; celkem 461 zaměstnanců
vzdělání
VŠ magisterský stud. program

muži

ženy

celkem

procento

99

113

212

46

VŠ bakalářský stud. program

4

5

9

2,0

vyšší odborné

3

9

12

2,6

43

169

212

46

střední s výučním listem

9

2

11

2,4

střední

0

4

4

0,9

základní

1

0

1

0,2

Celkem

159

302

461

100,0

střední s maturitní zkouškou

Komentář: zaměstnanci v evidenčním stavu
Vzdělanostní struktura zaměstnanců KÚ k 31. 12. 2005

1%

2%

VŠ magisterský stud. program
VŠ bakalářský stud. program
vyšší odborné

46%

46%

střední s maturitní zkouškou
střední s výučním listem
střední
základní
2%

3%

Vzdělanostní struktura zaměstnanců KÚ podle pohlaví – muži

6%

1%

VŠ magisterský stud. program
VŠ bakalářský stud. program
vyšší odborné

27%

61%

střední s maturitní zkouškou
střední s výučním listem
střední

2%

základní

3%

Vzdělanostní struktura zaměstnanců KÚ podle pohlaví – ženy

1%

1%

VŠ magisterský stud. program
VŠ bakalářský stud. program
vyšší odborné

37%

56%

střední s maturitní zkouškou
střední s výučním listem
střední
základní
3%

2%
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a vedoucí odborů

• PhDr. Jan Stráský
ředitel krajského úřadu
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3 NP/3010
tel.: 386 720 466
e-mail: strasky@kraj-jihocesky.cz

• Jana Zemková
tajemnice ředitele krajského úřadu
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3NP/3006
tel.: 386 720 163
e-mail: zemkova@kraj-jihocesky.cz

• Ing. Jaroslav Jedlička
vedoucí odboru kancelář hejtmana
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 2NP/2024
tel.: 386 720 291
e-mail: jedlicka@kraj-jihocesky.cz

• Ing. Jiří Vlček
vedoucí oddělení kancelář ředitele
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3NP/3005
tel.: 386 720 517
e-mail: vlcek@kraj-jihocesky.cz

• JUDr. Ing. Petr Holátko
vedoucí odboru legislativy a vnitřních věcí
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 1NP/1069
tel.: 386 720 229
e-mail: holatko@kraj-jihocesky.cz

• Bc. Jiří Fidler
vedoucí odboru hospodářské správy
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 1NP/1043
tel.: 386 720 127
e-mail: ﬁdler@kraj-jihocesky.cz

• Ing. Václav Protiva
vedoucí ekonomického odboru
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 4NP/4049
tel. 386 720 242
e-mail: protiva@kraj-jihocesky.cz

• Dr. Bc. Ludvík Zíma
vedoucí odboru územního plánování,
stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 2NP/2070
tel.: 386 720 201
e-mail: zima@kraj-jihocesky.cz

• Mgr. Jan Vodička
vedoucí odboru regionálního
rozvoje a evropské integrace
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 2NP/2042
tel.: 386 720 157
e-mail: vodicka@kraj-jihocesky.cz

• Ing. Karel Černý
vedoucí odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví
B. Němcové 49/3
kancelář: 236
tel.: 386 720 744
e-mail: cerny@kraj-jihocesky.cz

• Mgr. Pavel Zeman
vedoucí odboru školství, mládeže
a tělovýchovy
B. Němcové 49/3
kancelář: 336
tel.: 386 720 842
e-mail: zeman@kraj-jihocesky.cz

• Mgr. Petr Studenovský
vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví
B. Němcové 49/3
kancelář: 106
tel.: 386 720 600
e-mail: studenovsky@kraj-jihocesky.cz

• Ing. Jiří Klása
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 204
tel.: 386 720 134
e-mail: klasa@kraj-jihocesky.cz

• Ing. Kamila Hrabáková
vedoucí odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3NP/3036
tel.: 386 720 293
e-mail: hrabakova@kraj-jihocesky.cz

• Ing. Petr Vobejda
vedoucí odboru informatiky
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 1NP/1036
tel.: 386 720 503
e-mail: vobejda@kraj-jihocesky.cz

• Ing. Helena Plosová
vedoucí oddělení interního auditu
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 1NP/1074
tel.: 386 720 514
e-mail: plosova@kraj-jihocesky.cz

• Ing. Radek Urbánek
vedoucí odboru krajský živnostenský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3NP/3073
tel.: 386 720 438
e-mail: urbanek@kraj-jihocesky.cz

• Ing. Ivan Sýkora
vedoucí majetkového odboru
U Zimního stadionu 1952/2
kancelář: 3NP/3056
tel.: 386 720 324
e-mail: sykorai@kraj-jihocesky.cz
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• Školy

a školská zařízení

Okres České Budějovice
Dětský domov, Boršov nad Vltavou, Poříčí 168
Domov mládeže, České Budějovice, Holečkova 2
Domov mládeže, České Budějovice, U Hvízdala 4
Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1
Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23
Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995
Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13
Integrovaná střední škola cestovního ruchu a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Senovážné nám. 12
Integrovaná střední škola elektrotechnická – Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537
Integrovaná střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Integrovaná střední škola obchodu, služeb a podnikání, České Budějovice, Kněžskodvorská 33/ A
Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59
Integrovaná střední škola, Hněvkovice 1
Jazyková škola, České Budějovice, J. Š. Baara 2
Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 22
Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1
Odborné učiliště a Praktická škola, Lišov, 5. května 3
Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59
Speciální mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5
Speciální školy pro žáky s vadami řeči, Týn nad Vltavou, Sakařova 342
Speciální školy, České Budějovice, Štítného 3
Gymnázium Olympijských nadějí, České Budějovice, Kubatova 1
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Trhové Sviny, Školní 709
Střední odborná škola veterinární a zemědělská, České Budějovice, Rudolfovská 92
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a Střední odborné učiliště dopravní a technické,
České Budějovice, Skuherského 3
Střední odborné učiliště nábytkářské, Lišov, Krátká 699
Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13
Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, České Budějovice, Husova 3
Vyšší odborná škola, České Budějovice, Okružní 10
Základní umělecká škola B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43
Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické náměstí 1
Základní umělecká škola, Trhové Sviny, Sokolská 1052
Speciální školy, Trhové Sviny, Nové Město 228

Okres Český Krumlov
Dětský domov a Zvláštní škola, Horní Planá, Sídliště Míru 40
Dům dětí a mládeže, Český Krumlov, Linecká 67
Dům dětí a mládeže, Kaplice, Omlenická 436
Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112
Integrovaná střední škola a Učiliště, Velešín, U Hřiště 527
Obchodní akademie a Gymnázium, Kaplice, Linecká 368
Pedagogicko-psychologická poradna, Český Krumlov, Špičák 114
Praktická škola a Zvláštní škola, Kaplice, Omlenická 436
Středisko praktického vyučování, Český Krumlov, Pod Kamenem 179
Středisko praktického vyučování, Český Krumlov, Tovární 117
Středisko praktického vyučování, Kaplice, Náměstí 41
Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86
Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov, Tavírna 109
Střední zdravotnická škola a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342
Základní umělecká škola, Český Krumlov, Kostelní 162
Základní umělecká škola, Kaplice, Linecká 2
Základní umělecká škola, Velešín, U Hřiště 527
Zvláštní škola, Český Krumlov, Kaplická 151
Zvláštní škola, Loučovice 51, okres Český Krumlov
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Okres Jindřichův Hradec
Dům dětí a mládeže, Jindřichův Hradec, Růžová 10
Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333
Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213
Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
Integrovaná střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304
Integrovaná střední škola, České Velenice, Revoluční 220
Obchodní akademie T. G. Masaryka, Jindřichův Hradec, Husova 156
Obchodní akademie, Třeboň, Táboritská 688
Speciální školy, Dačice, Neulingerova 108
Středisko služeb školám, Jindřichův Hradec, Otín 95
Střední odborná škola, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478
Střední odborné učiliště rybářské a Učiliště, Třeboň, Táboritská 941
Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště, Dačice, nám. Republiky 86
Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567
Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Miřiovského 678
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště oděvní, Třeboň, Táboritská 1064
Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec, Klášterská 77/II
Základní umělecká škola V. Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II.
Základní umělecká škola, Dačice, Antonínská 93/II
Základní umělecká škola, Třeboň, Hradební 24
Speciální školy, Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II
Zvláštní škola, Třeboň, Jiráskova 3
Okres Písek
Dětský domov a Speciální školy, Písek, Šobrova 111
Dětský domov, Zvíkovské Podhradí 42
Domov mládeže, Písek, Budějovická 1664
Dům dětí a mládeže, Písek, Švantlova 2394
Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
Gymnázium, Písek, Komenského 89
Integrovaná střední škola a Odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777
Obchodní akademie, Písek, Karlova 111
Odborné učiliště, Písek, Národní svobody 28
Pedagogicko-psychologická poradna, Písek, Erbenova 722
Středisko praktického vyučování, Čížová 23
Středisko služeb školám, Písek, Šobrova 2070
Střední odborné učiliště a Učiliště, Písek, Komenského 86
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420
Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200
Školní rybářství, Protivín, Masarykovo náměstí 12
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55
Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Šrámkova 131
Základní umělecká škola, Milevsko, Libušina 1217
Okres Prachatice
Dětský domov a Speciální školy, Žíchovec 17
Domov mládeže, Vimperk, náměstí Svobody 44
Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273
Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137
Integrovaná střední škola lesnická, Vimperk, 1. máje 194
Obchodní akademie a Gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69
Pedagogicko-psychologická poradna, Prachatice, Zlatá stezka 245
Speciální škola, Prachatice, Zlatá stezka 387
Středisko praktického vyučování, Vimperk, Pasovská 148
Střední odborné učiliště a Učiliště, Netolice, Václavská 92
Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267
Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249
Základní umělecká škola, Prachatice, Husova 110
Základní umělecká škola, Vimperk, Smetanova 405
Zvláštní škola, Vimperk, 1. máje 127
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Okres Strakonice
Dětský domov a Speciální škola, Volyně, Školní 319
Dům dětí a mládeže, Blatná, Palackého 652
Dům dětí a mládeže, Strakonice, Na Ohradě 417
Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Pedagogicko-psychologická poradna, Strakonice, Chelčického 555
Pomocná škola při ústavu sociální péče,Blatná, Nerudova 505
Speciální školy, Strakonice, Plánkova 430
Středisko služeb školám, Strakonice, Velké náměstí 216
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volyně, Lidická 135
Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745
Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vodňany, Zeyerovy sady 43/II
Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Strakonice, Zvolenská 934
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480
Školní jídelna, Volyně, Školní 716
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Strakonice, Želivského 291
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440
Základní umělecká škola, Blatná, J. P. Koubka 4
Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263
Základní umělecká škola, Vodňany, náměstí Svobody 14
Základní umělecká škola, Volyně, Palackého 64
Zvláštní škola, Blatná, Holečkova 1060
Speciální školy, Vodňany, nám. 5. května 104
Okres Tábor
Dětský domov a Speciální školy, Radenín 1
Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235
Dům dětí a mládeže, Tábor, Politických vězňů 1631
Dům dětí a mládeže, Veselí nad Lužnicí, Husova 107
Dům dětí a mládeže, Soběslav, Na Pršíně 27
Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Fr. Křižíka 860
Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615
Odborné učiliště a Praktická škola, Soběslav, Wilsonova 405
Pedagogicko-psychologická poradna, Tábor, Vančurova 2904
Pomocná škola při ústavu sociální péče, Centrum zdravotně postižených, Tábor-Záluží 17
Speciální školy při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160
Středisko praktického vyučování, Tábor, Žižkovo náměstí 5
Středisko služeb školám, Tábor, Vančurova 2904
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Tábor, Bydlinského 2474
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště spojů, Tábor, Bydlinského 2474
Střední odborná škola obchodní a Střední odborné učiliště obchodní, Tábor, Lužnická 2572
Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí, Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 600/I
Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Tábor, Bydlinského 2474
Střední odborné učiliště technické a Učiliště, Soběslav, Jiráskova 66/II
Střední průmyslová škola keramická, Bechyně, Písecká 203
Střední průmyslová škola strojnická, Tábor, Komenského 1670
Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912
Školní statek, Tábor 4 – Měšice, Chýnovská 223
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. G. Masaryka 788
Základní umělecká škola Oskara Nedbala, Tábor, Martínka Húsky 62
Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39
Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628
Základní umělecká škola, Soběslav, Školní náměstí 56
Základní umělecká škola, Veselí nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka 22
Zvláštní škola, Soběslav, Školní náměstí 56
Speciální školy, Tábor, třída Čs. armády 925
Zvláštní škola, Veselí nad Lužnicí, K Zastávce 532/I
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• Správa

a údržba silnic

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 10, Č. Budějovice
• Kulturní

instituce

Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 26, 370 59 Č. Budějovice
Alšova jihočeská galerie, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Jihočeské muzeum České Budějovice, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
Hvězdárna a planetárium Č. Budějovice, Zátkovo nábř. 4, 370 01 České Budějovice
Zoologická zahrada Ohrada, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Divadelní 218, 390 01 Tábor
Jihočeská komorní ﬁlharmonie, Kněžská 6, 370 21 České Budějovice
Prácheňské muzeum v Písku, Velké náměstí 114, 397 01 Písek
Muzeum Jindřichohradecka, Balbínovo nám. 19/1, 377 01 Jindřichův Hradec
Regionální muzeum v Č. Krumlově, Horní 152, 381 01 Český Krumlov
Prachatické muzeum, Neumannova 13, 381 01 Prachatice
Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, 386 01 Strakonice
• Zdravotnictví
Nemocnice Český Krumlov, Nad Nemocnicí 153, 381 27 Český Krumlov
Nemocnice Písek, K. Čapka 589, 397 23 Písek
Nemocnice Prachatice, Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice
Okresní nemocnice Jindřichův Hradec, U nemocnice 380/III., 377 38 Jindřichův Hradec
Okresní nemocnice Strakonice, Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
Okresní nemocnice Tábor, Tř. kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor
Psychiatrická léčebna Lnáře, Lnáře 16, 387 42 Lnáře
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje *, B. Němcové 6, 370 01 České Budějovice
* ke dni 1. 7. 2005 byly příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Písek,
Zdravotnická záchranná služba Strakonice a Zdravotnická záchranná služba Tábor sloučeny
s Územním střediskem záchranné služby České Budějovice a současně byla tato organizace přejmenována
na Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje.
• Sociální

péče

DD Bechyně, Klášterní 3, 391 65 Bechyně
DD Budislav, Budislav 1, 392 01 Soběslav
DD Dobrá Voda, Pod lesem 16, 373 16 Dobrá voda
DD Drhovle, Drhovle 44, 397 01 Drhovle
DD Horní Planá, Komenského 6/7, 382 26 Horní Planá
DD Horní Stropnice, Horní Stropnice 54, 373 35 Horní Stropnice
DD Chvalkov, Chvalkov 41, 373 21 Trhové Sviny
DD Chýnov, Zámecká 1, 391 55 Chýnov
DD Kaplice, ul. Míru 366, 382 41 Kaplice
DD Stachy – Kůsov, Kůsov 1, 384 73 Stachy
Domov seniorů Mistra Křišťana, Bavorská 936, 383 01 Prachatice
DD Tučapy*,
Pečovatelská služba České Budějovice, Nádražní 47, 370 01 České Budějovice
ÚSP – Centrum zdravotně postižených Klíček, Záluží 17, 390 02 Tábor
ÚSP Duha, Mukařovského 2309, 397 01 Písek
ÚSP Empatie, Pražská 88, 370 04 České Budějovice
ÚSP Pístina, Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou
ÚSP pro dospělé Libnič – U Lázní, Libnič 17, 373 71 Rudolfov
ÚSP pro mentálně postiženou mládež Mačkov, Mačkov 79, 388 01 Blatná
ÚSP pro mentálně postiženou mládež Osek, Osek 1, 386 01 Strakonice
ÚSP pro mládež Jindřichův Hradec, Otín – Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec
ÚSP Zběšičky, Zběšičky 23, 398 43 Bernartice
ÚSS Jindřichův Hradec, Česká 1175/II., 377 11 Jindřichův Hradec
* od 1. 7. 2005 byl sloučen s Domovem důchodců Budislav.
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Základní informace

Název:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

IČO:

70890650

Telefon:

386 720 111

Fax:

386 354 967

E-mail:

podatelna@kraj-jihocesky.cz

Web:

www.kraj-jihocesky.cz
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