Příloha č. 5
Zpráva o majetku kraje ke dni 31. 12. 2003
A) Krajský úřad vykazuje v účetnictví majetek
Účet
013
018
019
021
022
028
031
032
041
042
051
052

Účetní označení majetku
Software
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Stavby
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Umělecká díla a předměty
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek
CELKEM

stav k 31. 12. 2003
8.227.559,10 Kč
5.723.053,51 Kč
24.848.926,90 Kč
429.333.941,67 Kč
30.524.226,63 Kč
58.247.201,38 Kč
33.140.416,00 Kč
322.020,00 Kč
3.175.632,50 Kč
404.510.624,67 Kč
1.318.500,00 Kč
0,00 Kč
999.372.102,36 Kč

Od poslední zprávy o stavu majetku kraje, tj. k 31. 12. 2002, je vykazován nárůst majetku u
krajského úřadu k 31. 12. 2003 o 813.342.709,78 Kč.
(K 31. 12. 2002 byl vykazován účetní stav majetku u krajského úřadu ve výši 186.029.392,58 Kč).
Hlavními důvody navýšení stavu majetku u krajského úřadu v roce 2003 jsou:
013 - navýšení o 4.626.085,00 Kč
Dar na základě darovací smlouvy od MV ČR (realizace zabezpečení přístupu k internímu
webserveru včetně instalace), nákupy nového Software (SW - GORDIC - rozpočet, účetnictví, SW GINIS - spisová služba, SW - docházkový systém ANET, SW - ArcSDE 8. 3 Server a SW CPU
Bundle, SW - licence - užití stát. mapového díla, Licence Oracle Database, Webový mapový server,
delimitovaný majetek ze zrušených OkÚ (SW - Are View v. 8. 1 a v. 3. 1, SW - AV Image Analysis
apod.).
018 - navýšení o 2.978.155,71 Kč
Delimitovaný majetek ze zrušených OkÚ (SW + potřebné licence, např. SW MS - Office 2000 CZ,
MS - Office Pro 97 CZ, MS - Office Standart, MS - Office XP Win 32, MS - Windows 98 OEM,
MS - Windows 95 CZ, SW - ARCIVIEW, SW - Chemosoft aj.), nákupy nových SW např.
Kaspersky Antivirus, Symantec Antivirus, ArcView v. 8. 3, neomezená licence systému KEVIS,
licence systému ePUSA, MS - Office 2003 CZ MVL, MS - Office XP CZ, Windows Svr Ent 2003
English MVL apod.).
019 - navýšení o 23.182.131,90 Kč
Projekty a studie k územním plánům, např. Projekt A2/2 - studie Rozvoj cestovního ruchu; Územní
energetická koncepce Jč. kraje; Energetické audity r. 2002 a 2003; Projekt A ¼ - rozvoj
vodohospodářské infrastruktury; Projekt A 1/7 - průzkumy a rozbory; Projekt A2/9 - Šumava;
Projekt A3/2 - podpora přílivu investic v Jč. kraji; dále ÚPD Choustník, Klenovice, Mladá Vožice,
Radimovice u Tábora, Roudná, Slapy, Chvalšiny, Přemostění Lipna, Benešov nad Černou, Zubčice,
Srnín, Kájov, Brloh, Holubov, Soběnov, Malšín, Světlík, Hořice na Šumavě, Rožmitál na Šumavě,
Regul. plán Zvonková aj.
021 - navýšení o 401.077.287,12 Kč
Hodnota administrativních budov KÚ na základě darovací smlouvy od OkÚ Č. Budějovice a
ocenění znaleckým posudkem, hodnota hlavní budovy v areálu bývalé VN na základě
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předávacího protokolu, hodnota administrativní budovy a dílen PV v J. Hradci (vyřazený
nepotřebný nemovitý majetek původně spravovaný PO - SOU dopravním a technickým a SOŠ
automobilní Č. Budějovice), hodnota budov ze zrušeného Školního statku J. Hradec, hodnota
budovy (bývalá vrátnice VN), rekonstrukce kotelny DD Horní Planá, mosty např. most přes potok
Polečnice, most Vyšší Brod, most Koráz na silnici II/141, most Rychnov u N. Hradů, most Boršov
nad Vltavou, most před Petříkovicemi, most Bavorov na silnici II/142, stavební práce A7/6 - zřízení
paralelního studia ČVUT apod.
022 - navýšení o 9.285.848,13 Kč
Nákup služebních vozidel, nákup výpočetní techniky (PC, notebooky, tiskárny), dovybavení
serveru, rackovny v budově KÚ-G1, nákup presentační techniky, datavideoprojektorů s
příslušenstvím, kopírovacích strojů, frankovacích strojů, MiniDV videokamery aj..
Převod delimitovaného majetku z OkÚ - výpočetní technika (PC, monitory, tiskárny, notebooky),
kopírovací stroje, digit. fotoaparát, kancelářská technika, služební osob. automobil aj.. Dary z
programu PHARE - výpočetní technika (PC, monitory, notebooky).
028 - navýšení o 15.041.309,15 Kč
Pořízení nábytku, rotačních stojanů na panely, výpočetní techniky, telefonních přístrojů, diktafonů,
elektronických diářů, megafonů, digit. fotoaparátů, elektrospotřebičů (lednice, konvice, mikrovlnné
trouby, stojanové ventilátory, vysavače), elektroniky (TV, video), snímače PID - Denso,
elektropřístrojů a elektronářadí, dále převedený delimitovaný majetek od OkÚ (nábytek, výpočetní
a kancelářská technika, elektronika, elektrospotřebiče apod.). Dar od MV ČR (tiskárny k PC) aj..
031 - navýšení o 13.772.428,00 Kč
Hodnota pozemků předaných Jč. kraji na základě darovací smlouvy od OkÚ Č. Budějovice a
ocenění znaleckým posudkem, hodnota pozemků v areálu bývalé VN na základě předávacího
protokolu, hodnota pozemků ze zrušeného Školního statku J. Hradec.
041 - snížení o 2.076.643,90 Kč
Zařazení dokončených akcí do kategorie nehmotného majetku, např. studie z projektového řízení,
energetické audity a energetická koncepce Jč. kraje).
042 - navýšení o 345.283.663,87 Kč
Nedokončené stavební práce na komunikacích (silnice, mosty), rozestavěné akce, např. mosty
Blatná, Č. Krumlov, Horní Stropnice, Míreč, Protivín, Radčice, Spolí, Staré Dobrkovice, Nová
Bystřice, Veselí nad Lužnicí, Zábrdí, Zátoň, Závišín aj; silnice Běleč - Vitějovice, Dráchov, Pohoří,
Tučapy, Borovany, Dolní Bukovsko; rekonstrukce budovy KÚ v bývalém areálu VN.
051 - navýšení o 172.444,80 Kč
Poskytnuté zálohy na investiční akce (při dokončení akce dojde k vyúčtování záloh na účet 041 a
následuje zařazení do majetku).
B) Majetek kraje k 31. 12. 2003 v zůstatkových cenách, spravovaný příspěvkovými organizacemi
Majetek kraje spravovaný školami a školskými zařízeními
(celkem 174 škol a školských zařízení)
I. Nemovitý majetek
- Budovy a stavby
2.234.077.080,98 Kč
- Pozemky
371.634.489,65 Kč
II. Movitý majetek
- Hmotný majetek
279.199.772,48 Kč
- Nehmotný majetek
3.166.369,02 Kč
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Majetek kraje spravovaný organizacemi kultury
(celkem 12 organizací kultury)
I. Nemovitý majetek
- Budovy a stavby
168.031.152,26
- Pozemky
19.396.518,00
II. Movitý majetek
- Hmotný majetek
64.614.821,53
- Nehmotný majetek
166.108,10

Kč
Kč
Kč
Kč

Majetek kraje spravovaný zdravot. zařízeními a zařízeními sociální péče
(celkem 37 zdravotnických zařízení a zařízení soc. péče)
I. Nemovitý majetek
- Budovy s stavby
3.869.640.322,49 Kč
- Pozemky
133.761.535,13 Kč
II. Movitý majetek
- Hmotný majetek
1.423.555.234,75 Kč
- Nehmotný majetek
11.112.087,78 Kč
Majetek kraje spravovaný Správou a údržbou silnic Jč. kraje
I. Nemovitý majetek
- Budovy a stavby
5.960.037.363,78 Kč
- Pozemky
2.092.009.922,80 Kč
II. Movitý majetek
- Hmotný majetek
253.457.657,62 Kč
- Nehmotný majetek
14.987,00 Kč
Celkem činí majetek spravovaný příspěvkovými organizacemi Jč. kraje k 31. 12. 2003
I. Nemovitý majetek
- Budovy a stavby
12.231.785.919,51 Kč
- Pozemky
2.616.802.465,58 Kč
II. Movitý majetek
- Hmotný majetek
2.020.827.486,38 Kč
- Nehmotný majetek
14.459.551,90 Kč
________________________________________________
Celkem
16.883.875.423,37 Kč
=================
Od poslední zprávy o stavu majetku kraje, tj. k 31. 12. 2002, je vykazován celkový nárůst majetku
spravovaného příspěvkovými organizacemi kraje k 31. 12. 2003 o 4.092.641.764,37 Kč.
K 31. 12. 2002 byly vykazovány účetní stavy majetku (v zůstatkových cenách) spravovaného
příspěvkovými organizacemi kraje ve výši 12.791.233.659,00 Kč.
Hlavním důvodem nárůstu majetku je navýšení počtu příspěvkových organizací, které přešly do
vlastnictví kraje dnem 1. ledna 2003 na základě zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých
dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti
tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu
některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č.10/2001 Sb., a zákona
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
Jihočeskému kraji se tak dnem l. 1. 2003 navýšil počet zřizovaných organizací o 9 organizací
kultury a o 36 zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. V průběhu roku 2003 došlo též ke
sloučení některých škol a školských zařízení.
K 31. 12. 2003 spravuje majetek Jihočeského kraje celkem 224 příspěvkových organizací.
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