II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst
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V této kapitole je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně
na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek rozpočtové skladby.
Závazně přidělené částky u příslušné položky jsou dále doplněny o komentáře uvedené
kurzivou. Tyto komentáře, včetně příslušných částek v závorkách, jsou pouze nezávaznou
informací o záměru užití a předpokladu rozpisu na úrovni a v kompetenci krajského úřadu.
V případě komentářů k rozdělení grantové a dotační politiky nepůjde o prostý rozpis, protože
bude nutné samosprávné rozhodnutí např. o vyhlášení programu a následně o jednotlivých
příjemcích.
Pokud se v rámci komentáře jedná o rozdělení mezi obce, příspěvkové organizace nebo
o jmenovité další subjekty, je závaznost takovýchto vztahů ošetřena v následujících třech
závazných kapitolách jako vztah ke každé příslušné obci, zřizované organizaci či jinému
konkrétnímu subjektu.
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Samospráva - ORJ 91
9153 - grantová a dotační politika
Běžné výdaje
§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Položka
522
5222

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

80,00

Neinvestiční transfery občanským sdružením

80,00

UZ 000768: Český svaz PTP - Oblastní rada PTP Jižní Čechy (40.0 tis. Kč);
UZ 000768: Vojenské sdružení rehabilitovaných (40.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
Položka

80,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

300,00

5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

300,00

UZ 000768: Nadační fond jihočeských olympioniků (300.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje ostatní tělovýchovná činnost

300,00

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

40,00

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

40,00

UZ 000768: Československá obec legionářská (40.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje ostatní zájmová činnost a rekreace

§ 5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému
Položka
522
5221

40,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

160,00
40,00

UZ 000768: v rámci Panelu JK - Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry
ČB, o.p.s. (40.0 tis. Kč)

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

40,00

UZ 000768: v rámci Panelu JK - občanské sdružení Adra (40.0 tis. Kč)

5223

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

80,00

UZ 000768: v rámci Panelu JK - Diecézní charita České Budějovice (40.0 tis. Kč);
UZ 000768: v rámci Panelu JK - Diakonie Českobratrské církve evang. (40.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému
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160,00

Samospráva - ORJ 91
§ 6113 Zastupitelstva krajů
Položka
522
5229

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

406,00

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

406,00

UZ 000768: podpora aktivit SDHO mimo hlavní činnost (406.0 tis. Kč)

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5339

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

1 000,00
1 000,00

UZ 000801: reprezentace kraje (1000.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje zastupitelstva krajů

1 406,00

Celkem oblast 9153

1 986,00

9175 - chod samosprávy
Běžné výdaje
§ 6113 Zastupitelstva krajů
Položka
501
5019

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Platy

70,00

Ostatní platy

70,00

refundace mzdy na základě faktur od zaměstnavatelů (účast na jednání ZK, výborů,
pracovních a dalších komisí a na výběrových řízeních) (70.0 tis. Kč)

502
5021

Ostatní platby a odměny za provedenou práci
Ostatní osobní výdaje

14 410,00
1 200,00

odměny občanů - členů výborů a komisí (99 tis. Kč/měs.) (1200.0 tis. Kč)

5023

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

13 210,00

9 uvolněných radních vč. uvolněných předsedů KV a ZV, 46 neuvolněných zastupitelů členů výborů a komisí, dvouměsíční odstupné pro 9 uvol. zastupitelů (13210.0 tis. Kč)

503
5031

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Povinné pojistné na SZ a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

3 624,00
2 250,00

25 % z odměn uvolněných zastupitelů (2250.0 tis. Kč)

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

1 350,00

9 % z odměn uvol. a neuvol. zastupit.a občanů - členů komisí a výborů (1350.0 tis. Kč )

5039

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

24,00

refundace pojistného (na sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím (24.0 tis. Kč)

513
5133

Nákupy materiálu

813,00

Léky a zdravotnický materiál

3,00

lékárničky a jejich vybavení v autech samosprávy (3.0 tis. Kč)

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

160,00

předplatné, odborná literatura pro samosprávu (160.0 tis. Kč)

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

300,00

tisk věstníků kraje pro obce a ostatní organizace (300.0 tis. Kč)

5139

Nákup materiálu

350,00

věstníky kraje pro potřeby KÚ, kancelářský materiál, vizitky, autokosmetika, materiál na
opravy manažerských aut, nákup pneu na auta samosprávy, spotřební materiál
sekretariátu, věnce a kytice na hroby, doplnění nádobí pro sektretariáty (350.0 tis. Kč)

515

Nákup vody, paliv a energie

5151
5152
5154
5156

Studená voda
Teplo
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva

1 900,00
100,00
505,00
595,00
700,00
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§ 6113 Zastupitelstva krajů
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

516

Nákup služeb

5161
5162

Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací

1 245,00
25,00
370,00

paušál dle aktuálního počtu uvolněných a neuvolněných členů ZK a předsedů komisí občanů, úhrada služebních telefonních operátorů - pevné platby, hovorné (370.0 tis. Kč)

5164

Nájemné

150,00

pronájem jednacích místností mimo KÚ, ozvučovací techniky, parkovacích ploch
pro jednání mimo úřad - RK JK, výborů a komisí (100.0 tis. Kč);
pronájem pro potřeby samosprávy (50.0 tis. Kč)

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

200,00

mimořádné externí specialní právní služby pro účely samosprávy (200.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

500,00

inzerce, překlady a tlumočení, doprava (200.0 tis. Kč);
tisk věstníků kraje, organizační zajištění výjezdních zasedání - např. RK, výborů ZK a
komisí RK apod. (300.0 tis. Kč)

517
5171

Ostatní nákupy

3 003,00

Opravy a udržování

710,00

opravy a údržba aut samosprávy včetně 4 manažerských aut (710.0 tis. Kč)

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

1 353,00

UZ 000123: ubytování pro návštěvy (50.0 tis. Kč);
individuální cesty v tuzemsku i zahraničí podle Zákoníku práce, paušální náhrady uvol. a
neuvol. zastupitelů, jízdné občanů členů výborů a komisí (1303.0 tis. Kč)

5175

Pohoštění

780,00

pohoštění pro zahraniční návštěvy jednotlivců i skupin, pracovní obědy (500.0 tis. Kč);
výdaje na občerstvení formou nákupu potravin - sekretariáty uvol. zastupitelů,
občerstvení a obědy při jednáních RK a ZK JK, zajištění občerstvení na výjezd. zasedání

5176

Účastnické poplatky na konference

50,00

registrační poplatky na semináře - vložné pro uvolněné i neuvol. zastupitele (50.0 tis. Kč)

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

110,00

poplatky za vstupní víza do cizích zemí včetně dálničních známek a poplatků, paušály
ostatních výdajů neuvolněných členů ZK JK (110.0 tis. Kč)

519
5192

Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

180,00
80,00

náhrada za ušlý výdělek neuvol. zastupitelů - paušální částka 1 500,- Kč (80.0 tis. Kč)

5194

Věcné dary

100,00

drobné věcné dary pro návštěvy členů samosprávy, květinové dary (100.0 tis. Kč)

536

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

15,00

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

15,00

nákup dálničních známek v tuzemsku na auta samosprávy vč. manažerských (15.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje zastupitelstva krajů

25 260,00

Celkem oblast 9175

25 260,00
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Samospráva - ORJ 91
9176 - finanční dary
Běžné výdaje
§ 6113 Zastupitelstva krajů
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5339

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

3 200,00
3 200,00

UZ 000800: vybrané akce grantové politiky JK (2000.0 tis. Kč);
UZ 00093: záštita s příspěvkem (1200.0 tis. Kč)

549

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

600,00

5492

Dary obyvatelstvu

600,00

UZ 00094: finanční dary např. vítání prvního občánka, úspěšní Jihočeši ve sportu,
kultuře, výzkumu atd. (600.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje zastupitelstva krajů

3 800,00

Celkem oblast 9176

3 800,00

Celkem výdaje ORJ 91

31 046,00

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

31 046,00
0,00
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Kancelář hejtmana - ORJ 01
0151 - úřad
Běžné výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

513

Nákupy materiálu

4,00

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

4,00

516

Nákup služeb

5162

342,00

Služby telekomunikací a radiokomunikací

53,00

paušál dle aktuálního počtu poradců samosprávy (53.0 tis. Kč)

5164

Nájemné

24,00

pronájem jednacích místností mimo KÚ (např. Gomel, pronájem ozvučovací techniky,
míst k parkování atd.) (24.0 tis. Kč)

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

35,00

mimořádné externí specializované právní služby, mandátní smlouvy (35.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

230,00

kartografické a ost. služby předem nespecifikované, příkazní smlouvy atd. (65.0 tis. Kč);
organizační zajišťování (65.0 tis. Kč);
zdravotní prohlídky řidičů samosprávy, překlady a tlumočení (100.0 tis. Kč)

517
5173

Ostatní nákupy

350,00

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

300,00

UZ 000123: ubytování pro návštěvy na KÚ (5.0 tis. Kč);
cestovné pro zaměstnance KHEJ vč. 10 poradců samosprávy (200.0 tis. Kč);
cestovné zaměstnanců odboru KHEJ (75.0 tis. Kč);
cestovní výlohy odboru (20.0 tis. Kč)

5175

Pohoštění

45,00

pracovní schůzky KHEJ (15.0 tis. Kč);
pracovní schůzky vedoucího odboru (30.0 tis. Kč)

5176

Účastnické poplatky na konference

5,00

registrační poplatek na semináře - vložné (5.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje činnost regionální správy

696,00

Celkem oblast 0151

696,00

0153 - grantová a dotační politika
Běžné výdaje
Celkem běžné výdaje ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému
Položka
522
5222

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

200,00

Neinvestiční transfery občanským sdružením

200,00

UZ 000704: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro krajské sdružení hasičů JK na
postupové soutěže, podpora činnosti malých/mládežnických hasičů (200.0 tis. Kč)

532
5321

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Neinvestiční transfery obcím

7 220,00
7 220,00

UZ 000344: grant na SDHO JK - neinvestiční (3220.0 tis. Kč);
UZ 000706: JSDHO hlavní činnost (4000.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje požární ochrana - dobrovolná část
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7 420,00

Kancelář hejtmana - ORJ 01

§ 5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému
Položka
522
5221

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

1 000,00
110,00

UZ 000702: Horská služba ČR, o.p.s. (Stanice horské služby Kramolín) (110.0 tis. Kč)

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

890,00

UZ 000702: podpora složek IZS - nákup spojovacích, technických, záchranných a
ochranných prostředků a opravy pro tyto subjekty:
Vodní záchr. služba ČČK Místní skupina Český Krumlov a výcvik mládeže (250.0 tis. Kč);
Jihočeská záchranná brigáda kynologů (140.0 tis. Kč);
Místní skupina vodní záchranné služby ČČK Soběslav (85.0 tis. Kč);
Místní skupina vodní záchranné služby ČČK České Budějovice (100.0 tis. Kč);
Oblastní spolek ČČK České Budějovice (315.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému

Kapitálové výdaje
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
Položka
634
6341

1 000,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Investiční transfery obcím

6 900,00
6 900,00

UZ 000345: grantový program pro SDHO JK - investiční (4900.0 tis. Kč);
UZ 000707: příspěvky na hlavní činnost JSDHO - investiční (2000.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje požární ochrana - dobrovolná část

Celkem oblast 0153

15 320,00

0183 - krizové řízení
Běžné výdaje
§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

513

Nákupy materiálu

5132

Ochranné pomůcky

6 900,00

510,00
80,00

pro krizový štáb a členy pracovních skupin (ochr. oděvy, boty, rukavice) (80.0 tis.)

5133

Léky a zdravotnický materiál

5,00

lékárničky a jejich vybavení, zdravotnický materiál v případě živelných či jiných katastrof
(5.0 tis. Kč)

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

2,00

odborné publikace (2.0 tis. Kč)

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

183,00

pomůcky pro krizové řízení - přenosná TV (pro pracovníky skupiny krizového štábu Zelená linka), automatické nahrávání telefonních hovorů, náhradní zdroje k zabezpečení
krizového štábu (183.0 tis. Kč)

5139

Nákup materiálu

240,00

brožury pro starosty obcí a obyvatelstvo JčK, kancelářský materiál, fotopapíry, fólie,
psací a kreslící potřeby, zakladače, mapy apod. (240.0 tis. Kč)
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Kancelář hejtmana - ORJ 01
§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení
Položka
516
5164

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákup služeb

5 587,00

Nájemné

80,00

školení tajemníků obcí III. typu v oblasti krizového řízení (80.0 tis. Kč)

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

50,00

konzultační činnost k oblasti KŘ - využitelnost nepřevyšuje 1 rok (50.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

5 457,00

ostraha KÚ, organizační zajištění porad se starosty a tajemníky bezpečnostních rad ORP
mimo KÚ, zajištění seminářů, odborných příprav s pracovníky krizového řízení, překlady,
tlumočení, doprava a ostatní (5457.0 tis. Kč)

517
5173

Ostatní nákupy

773,10

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

200,00

UZ 000123: pro cizí osoby (20.0 tis. Kč);
cestovní výdaje dle zákona o cestovném (180.0 tis. Kč)

5175

Pohoštění

188,10

jednání BRK, semináře s tématikou ochrany obyvatelstva a krizového řízení, setkání
s tajemníky bezpečnostních rad ORP a pracovníky krizového řízení sousedních krajů,
stravování krizového štábu (188.1 tis. Kč)

5176

Účastnické poplatky na konference

35,00

poplatky na konference na havarijní, krizové plánování obrany, ochrany utajovaných
skutečností (35.0 tis. Kč)

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

350,00

aktualizace - projekt. dokumentace v oblasti ochrany utaj. informací (350.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje ostatní správa v oblasti krizového řízení

§ 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
Položka
516
5169

6 870,10

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákup služeb

252,90

Nákup ostatních služeb

252,90

řešení bezprostředních záchranných opatření k odstranění následků mimořádných
událostí (252.9 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy

Celkem oblast 0183

252,90

7 123,00

Celkem výdaje ORJ 01

23 139,00

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

16 239,00
6 900,00
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Kancelář ředitele - ORJ 02
0251 - úřad
Běžné výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
501
5011

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Platy

162 349,53

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

162 349,53

pro rok 2012 je v objemu platů zahrnut nárůst o 0,3 % z důvodu zákonného nárůstu
platových tarifů, ale současně i pokles z důvodu snížení počtu pracovníků převáděných
na úřad práce (162349.53 tis. Kč)

502

Ostatní platby a odměny za provedenou práci

5021

Ostatní osobní výdaje

2 955,00
2 755,00

dohody o pracovní činnosti - poradci členů RK, administrativní činnost Europe Direct,
archivář OLVV, krátkodobé činnosti právní, expertní, konzultační apod. (1600.0 tis. Kč);
dohody o provedení práce - lektoři systému vzdělávání, kofinancování realizace
schválených projektů, znalecké komise (1155.0 tis. Kč)

5024

Odstupné

200,00

předpoklad odstupného ve výši 3násobku plánovaného průměrného platu v případě
organizačních změn pro 3 zaměstnance (200.0 tis. Kč)

503
5031

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Povinné pojistné na SZ a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

56 431,42
40 987,38

povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti = 25 % (viz položka 5011 a 5021 DPČ) (40987.38 tis. Kč)

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

14 755,46

povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění = 9 % z vyměřovacího základu
(viz položka 5011 a 5021 DPČ) (14755.46 tis. Kč)

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

688,58

povinné pojistné na úrazové pojištění = 4,2 promile z vyměřovacího základu (viz položka
5011 a 5021 DPČ) (688.58 tis. Kč)

513

Nákupy materiálu

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

516

Nákup služeb

5164

9,50
9,50

3 093,50

Nájemné

19,50

akce mimo prostory KÚ (zejména porady se starosty obcí a tajemníky ORP) (19.5 tis. Kč)

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

66,50

znalecké posudky a speciální právní poradenství (66.5 tis. Kč)

5167

Služby školení a vzdělávání

2 770,00

jazyková výuka (350.0 tis. Kč);
průběžné vzdělávání (1970.0 tis. Kč);
vstupní vzdělávání (10.0 tis. Kč);
vzdělávání vedoucích úředníků (40.0 tis. Kč);
školení ZOZ (400.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

237,50

náklady na VŘ (inzerce, osobnostní testy), tlumočení a překladatelské služby, účastnické
poplatky na sportovních hrách KÚ (237.5 tis. Kč)

517
5173

Ostatní nákupy

181,50

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

85,50

pracovní cesty ředitele KÚ a cesty zaměstnanců KRED na pracovní porady (85.5 tis. Kč)

5175

Pohoštění

86,50

pro sekretariát ředitele 2 500,- Kč/měsíčně; KRED 150,- Kč/měsíčně; předpoklad na
velké akce úřadu (86.5 tis. Kč)

5176

Účastnické poplatky na konference

9,50
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Kancelář ředitele - ORJ 02
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
519
5194

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary

9,50

Věcné dary

9,50

zejména květinové dary (9.5 tis. Kč)

542

Náhrady placené obyvatelstvu

670,00

5424

Náhrady mezd v době nemoci

670,00

náhrady mezd zaměstnancům v prvních třech týdnech nemoci dle zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce - kvalifikovaný odhad (670.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

225 699,95

Celkem oblast 0251

225 699,95

Celkem výdaje ORJ 02

225 699,95

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

225 699,95
0,00
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Odbor legislativy a vnitřních věcí - ORJ 03
0341 - vlastní příjmy
Daňové příjmy
§ 0000
Položka
136
1361

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Správní poplatky

750,00

Správní poplatky

750,00

příjmy ze správních poplatků spojených s výkonem agend oddělení správního a vnitřních
věcí podle zákona o správních poplatcích (agendy matrik, státního občanství, vidimace a
legalizace, obecní policie) (750.0 tis. Kč)

Celkem daňové příjmy

750,00

Celkem oblast 0341

750,00

Celkem příjmy ORJ 03

750,00

Celkem běžné příjmy
Celkem kapitálové příjmy

750,00
0,00
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Odbor legislativy a vnitřních věcí - ORJ 03
0351 - úřad
Běžné výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
513
5136

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákupy materiálu

15,00

Knihy, učební pomůcky a tisk

15,00

pořizování odborné právnické literatury a další literatury pro zaměstnance zajišťující
nové agendy oddělení správního a vnitřních věcí (15.0 tis. Kč)

516
5166

Nákup služeb

99,00

Konzultační, poradenské a právní služby

99,00

zajišťování odborných konzultačních a poradenských právních služeb u externích institucí
pro potřeby kraje, případně KÚ, v rámci činnosti oddělení právního a legislativního,
výjimečně oddělení správního (99.0 tis. Kč)

517
5173

Ostatní nákupy

43,00

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

25,00

pracovní cesty vedení odboru a zaměstnanců zejména k zajištění kontrolní a metodické
činnosti na obecích úřadech s rozšířenou působností a matričních úřadech, dále účasti
na poradách organizovaných ústředními správními úřady (25.0 tis. Kč)

5175

Pohoštění

6,00

občerstvení při pracovních setkáních a poradách se zaměstnanci obecních úřadů
s rozšířenou působností organizovaných odborem a občerstvení pro návštěvy u vedení
odboru (6.0 tis. Kč)

5176

Účastnické poplatky na konference

12,00

519

Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary

156,00

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

155,00

určeno na výdaje, které případně mohou vzniknout kraji jako úhrady soudních a jiných
výloh při neúspěšných soudních sporech vedených odbory KÚ jako žalovanou stranou
(155.0 tis. Kč)

5194

Věcné dary

1,00

536

Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům

7,00

5361
5362

Nákup kolků
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

2,00
5,00

určeno na výdaje, které případně mohou vzniknout kraji jako poplatky při soudních
podáních, kde kraj bude podávat návrh žaloby (5.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

320,00

Celkem oblast 0351

320,00

Celkem výdaje ORJ 03

320,00

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

320,00
0,00
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Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ 04
0441 - vlastní příjmy
Daňové příjmy
§ 0000
Položka
136
1361

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Správní poplatky

50,00

Správní poplatky

50,00

příjmy ze správních poplatků v systému Czech Point (50.0 tis. Kč)

Celkem daňové příjmy

50,00

Nedaňové příjmy
§ 3522 Ostatní nemocnice
Položka
213
2132

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Příjmy z pronájmu majetku

3 108,00

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

3 108,00

nájemné Nemocnice Dačice (3108.0 tis. Kč)

Celkem nedaňové příjmy Ostatní nemocnice

3 108,00

§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
211
2111

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Příjmy z vlastní činnosti

317,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

317,00

služby spojené s nájmem majetku, především nemovitostí (280.0 tis. Kč);
úhrady za používání služebních pokojů apod. (37.0 tis. Kč)

213
2132

Příjmy z pronájmu majetku

800,00

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

779,00

pronájem kanceláří (741.2 tis. Kč);
pronájem místa pro bankomat ČSOB (28.8 tis. Kč);
pronájem místa pro nápojový automat (9.0 tis. Kč)

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

21,00

pronájem movitých věcí spojených s pronájmem kanceláří KÚ (21.0 tis. Kč)

232
2322

Ostatní nedaňové příjmy

102,00

Přijaté pojistné náhrady

40,00

náhrady za odcizený nebo zničený majetek od pojišťovny (40.0 tis. Kč)

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

62,00

náhrady za odcizený nebo zničený majetek od zaměstnanců, dobropisy - předplatné
z tiskovin a pod. (62.0 tis. Kč)

Celkem nedaňové příjmy Činnost regionální správy

1 219,00

§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

232

Ostatní nedaňové příjmy

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

5 000,00
5 000,00

pojistné - nemocnice (5000.0 tis. Kč)

Celkem nedaňové příjmy Pojištění funkčně nespecifikované

35

5 000,00

Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ 04
Kapitálové příjmy
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
311

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)

3112
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
Celkem kapitálové příjmy Činnost regionální správy

8 000,00
8 000,00
8 000,00

Celkem oblast 0441

17 377,00

Celkem příjmy ORJ 04

17 377,00

Celkem běžné příjmy
Celkem kapitálové příjmy

9 377,00
8 000,00
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Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ 04
0451 - úřad
Běžné výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
513
5131

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákupy materiálu

6 830,00

Potraviny

3,00

ochranné nápoje pro snížení tepelné zátěže u provozních profesí (řidiči, údržba)
dle Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb. (3.0 tis. Kč)

5132

Ochranné pomůcky

250,00

zajištění ochranných pracovních pomůcek dle požadavků odborů KÚ - dle vyhlášky
č. 204/1994 Sb. a vnitřních předpisů KÚ (250.0 tis. Kč)

5133

Léky a zdravotnický materiál

40,00

lékárničky ve služebních vozidlech (10.0 tis. Kč);
nutná obměna příručních lékárniček (30.0 tis. Kč)

5134

Prádlo, oděv a obuv

5,00

nákup lůžkovin, ručníků, utěrek - služební pokoje, kuchyňky jednotlivých odborů,
společné kuchyňky apod. (5.0 tis. Kč)

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

240,00

odborné publikace a časopisy pro potřeby KÚ (90.0 tis. Kč);
odborné publikace pro ORJ 4 (autoprovoz - autoatlasy) (5.0 tis. Kč);
periodický a neperiodický tisk (90.0 tis. Kč);
sbírky zákonů ČR (20.0 tis. Kč);
Ústřední věstník EU (povinnost dle zákona č. 309/1999 Sb.) (35.0 tis. Kč)

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

2 500,00

požadavky jednotlivých odborů KÚ - kopírky, nábytek, skartovačky, regály do skladů,
lampy, mikrovlnky, varné knvice, fotoaparáty, lednice, ventilátory, podložky pod nohy,
kroužkové vazače, trezory atd. (2500.0 tis. Kč)

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

150,00

pokutové bloky (150.0 tis. Kč)

5139

Nákup materiálu

3 642,00

hygienické potřeby (300.0 tis. Kč);
kancelářské potřeby (1200.0 tis. Kč);
kancelářský papír pro kopírky, tiskárny a faxy (800.0 tis. Kč);
nákup pneumatik (140.0 tis. Kč);
ostatní nákup materiálu spojený se správou a údržbou objektů KÚ a jeho chodem,
materiálně technickým zásobováním (802.0 tis. Kč);
razítka, vizitky (50.0 tis. Kč);
tonery, cartridge do kancelářských strojů a přístrojů (350.0 tis. Kč)

515

Nákup vody, paliv a energie

5151
5152
5153
5154
5156

Studená voda
Teplo
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva

8 465,00
600,00
2 500,00
25,00
3 500,00
1 840,00

automobily (1800.0 tis. Kč);
náhradní zdroje energie (40.0 tis. Kč)

37

Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ 04
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

516

Nákup služeb

5161
5162
5164

Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Nájemné

17 968,00
2 100,00
2 100,00
40,00

nájem za osvěžovače vzduchu (13.0 tis. Kč);
nájemné za parkovací místa před hlavním vstupem KÚ I - městu ČB (27.0 tis. Kč)

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

1 100,00

ostatní poradenské a právní služby (100.0 tis. Kč);
pasportizace nemovitého majetku kraje - ORG 1050000000 (1000.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

12 628,00

SPH Elektro - ZPPS (přenos požární signalizace) (110.0 tis. Kč);
externí bezpečnostní technik BOZP (29.0 tis. Kč);
externí požární technik (29.0 tis. Kč);
geometrické plány ORG 1021000000 (400.0 tis. Kč);
inzerce v regionionálním tisku, obchodním věstníku a na centrální adrese (200.0 tis. Kč);
koncesionářské poplatky za rozhlas a televizi (100.0 tis. Kč);
nákup stravenek ORG 1053000000 (4000.0 tis. Kč);
odvoz a likvidace odpadu (250.0 tis. Kč);
platby realitním kancelářím za zprostředkování prodeje nepotřebného nemovitého
majeteku ORG 1022000000 (300.0 tis. Kč);
revize zařízení, potřebné a předepsané k provozu (hasící zařízení, EZS, EPS, CCTV,
dieselagregáty, výtahy, plošiny pro invalidy apod.) (2743.0 tis. Kč);
služby spojené s praním a žehlením prádla (12.0 tis. Kč);
služby spojené s provozem budov a areálu KÚ (deratizace, úpravy v orientačním systému,
ošetřování PVC voskem (340.0 tis. Kč);
znalecké posudky ORG 1020000000 (300.0 tis. Kč);
úhrada znaleckých posudků potřebných k vyřazování nepotřebného majetku a zpracování
posudků vyžádaných škodní komisí (15.0 tis. Kč);
úklidová služba (3600.0 tis. Kč);
úprava, ošetřování a údržba zeleně v areálech KÚ (200.0 tis. Kč)

517

Ostatní nákupy

5171

Opravy a udržování

7 144,00
6 791,50

běžné opravy klimatizace KÚ (200.0 tis. Kč);
malování (300.0 tis. Kč);
oprava EPS, EZS a dalších slaboproudých systémů, zařízení jídelny, kuchyně, chladícího
systému, elektroinstalace, seřízení kamer a různé opravy budov (2078.0 tis. Kč);
oprava kondenzačního vedení vedení klimatizace KÚ I (500.0 tis. Kč);
opravy nátěrů kovových konstrukcí (100.0 tis. Kč);
opravy střechy - II. etapa (1500.0 tis. Kč);
opravy vozidel autoprovozu (550.0 tis. Kč);
opravy vázané na servisní smlouvy (713.5 tis. Kč);
výdaje na opravy všech kopírovacích strojů a další kancelářské techniky a přístrojů
na oddělení spisové služby (550.0 tis. Kč);
výměna pneumatik - letní a zimní pneu (300.0 tis. Kč)

5173
5175
5176
5179

Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění
Účastnické poplatky na konference
Ostatní nákupy jinde nezařazené

305,00
7,50
10,00
30,00

nákup zahraničních dálničních známek (30.0 tis. Kč)
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Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ 04
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

519

Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary

5194

Věcné dary

536

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

5361

3,00
3,00

Nákup kolků

1 120,00
85,00

nákup kolků pro návrhy na vklad do katastru nemovitostí (85.0 tis. Kč)

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

1 035,00

dálniční známky tuzemské (35.0 tis. Kč);
platby daně z nemovitostí, daně z převodu nemovitostí a jiné poplatky do státního
rozpočtu (1000.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

41 530,00

Kapitálové výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

612

Pořízení dlouhodobého majetku

6122

Stroje, přístroje a zařízení

1 000,00
200,00

kopírky ORG 1029002008 (200.0 tis. Kč)

6123

Dopravní prostředky

800,00

vozidlo pro KHEJ - oddělení krizového řízení ORG 1208000000 (800.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Činnost regionální správy

Celkem oblast 0451

42 530,00

0458 - ostatní výdaje
Běžné výdaje
§ 2212 Silnice
Položka

1 000,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

516

Nákup služeb

15,00

5169

Nákup ostatních služeb

15,00

běžná a zimní údržba mostu v okrese Jindřichův Hradec (k Novému Dvoru) (15.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Silnice

15,00

§ 2251 Letiště
Položka
516
5164

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákup služeb

2 000,00

Nájemné

2 000,00

nájemné za pozemky a věcná břemena pro letiště ČB ORG 1111000000 (2000.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Letiště

2 000,00
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Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ 04
Kapitálové výdaje
§ 2251 Letiště
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

613

Pozemky

14 000,00

6130

Pozemky

14 000,00

převod z roku 2011 - výkup pozemků na letišti ČB ORG 1111000000 (4000.0 tis. Kč);
výkup pozemků na letišti ČB ORG 1111000000 (10000.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Letiště

14 000,00

Celkem oblast 0458

16 015,00

0484 - pojištění
Běžné výdaje
§ 6113 Zastupitelstva krajů
Položka
516
5163

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákup služeb

100,00

Služby peněžních ústavů

100,00

havarijní pojištění vozidel samosprávy ORG 1019000007 (60.0 tis. Kč);
povinné ručení vozidel samosprávy ORG 1019000006 (40.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Zastupitelstva krajů

100,00

§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované
Položka
516
5163

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákup služeb

32 800,00

Služby peněžních ústavů

32 800,00

havarijní pojištění ORG 1019000007 (5200.0 tis. Kč);
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení)
ORG 1019000006 (5171.0 tis. Kč);
pojištění odpovědnosti za škodu, živelní pojištění ORG 1019000001 (20300.0 tis. Kč);
pojištění ostatní ORG 1019000014 (2129.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Pojištění funkčně nespecifikované

32 800,00

Celkem oblast 0484

32 900,00

Celkem výdaje ORJ 04

91 445,00

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

76 445,00
15 000,00
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Odbor ekonomický - ORJ 05
0541 - vlastní příjmy
Nedaňové příjmy
§ 0000
Položka
242
2420

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Splátky půjčených prostředků od obec. prospěš. spol. a podob. subjektů
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností

1 000,00
1 000,00

splátka NFV od Regionální rozvojové agentury Šumava, o. p. s. - UZ 137 (1 000.0 tis. Kč)

Celkem nedaňové příjmy

1 000,00

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Položka
214

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

4 000,00

2141
Příjmy z úroků (část)
Celkem nedaňové příjmy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

4 000,00
4 000,00

Celkem oblast 0541

5 000,00

0542 - dotace
Neinvestiční přijaté dotace
§ 0000
Položka
411
4112

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

77 868,00
77 868,00

příjmy dotace SDV (77 868.0 tis. Kč)

Celkem neinvestiční přijaté dotace

77 868,00

Celkem oblast 0542

77 868,00
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Odbor ekonomický - ORJ 05
0543 - daňové příjmy
Daňové příjmy
§ 0000
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

111

Daně z příjmů fyzických osob

1 014 900,00

1111
1112
1113

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

112

Daně z příjmů právnických osob

1121
1123

Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za kraje

121

Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku

895 700,00
25 500,00
93 700,00

953 100,00
937 800,00
15 300,00

1211
Daň z přidané hodnoty
Celkem daňové příjmy

2 182 000,00
2 182 000,00
4 150 000,00

Celkem oblast 0543

4 150 000,00

Celkem příjmy ORJ 05

4 232 868,00

Celkem běžné příjmy
Celkem kapitálové příjmy

4 232 868,00
0,00
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Odbor ekonomický - ORJ 05
0551 - úřad
Běžné výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
513
5136

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákupy materiálu

15,00

Knihy, učební pomůcky a tisk

15,00

odborná ekonomická literatura z oblasti účetnictví a rozpočtu (15.0 tis. Kč)

516
5163

Nákup služeb

452,23

Služby peněžních ústavů

30,00

cestovní pojištění léčebných výloh (30.0 tis. Kč)

5164

Nájemné

9,00

pronájem prostor na školení obcí kraje v rámci metodické pomoci (9.0 tis. Kč)

5166
5169

Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb

363,23
50,00

517

Ostatní nákupy

257,00

5173
5175

Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění

220,00
27,00

včetně školení obcí v rámci metodické pomoci (27.0 tis. Kč)

5176

Účastnické poplatky na konference

10,00

519

Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary

3,00

5194
Věcné dary
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

3,00
727,23

Celkem oblast 0551

727,23

0553 - grantová a dotační politika
Běžné výdaje
§ 3636 Územní rozvoj
Položka
521
5213

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

3 500,00
3 500,00

Jihočeská hospodářská komora (1 600.0 tis. Kč);
Regionální agrární komora Jihočeského kraje (1 900.0 tis. Kč)

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

4 460,00
560,00

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. (260.0 tis. Kč);
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o .p. s. (300.0 tis. Kč)

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

230,00

Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje (230.0 tis. Kč)

5229

Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím

3 670,00

Asociace krajů ČR (1 000.0 tis. Kč);
Nadace Jihočeské cyklostezky (2 150.0 tis. Kč);
Regionální sdružení Šumava (340.0 tis. Kč);
Svaz měst a obcí Jihočeského kraje (180.0 tis. Kč)

549
5492

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

100,00

Dary obyvatelstvu

100,00

mimořádné finanční výpomoci (100.0 tis. Kč)
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Odbor ekonomický - ORJ 05
§ 3636 Územní rozvoj
Položka
551
5511

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinv. transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům

820,00

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

820,00

Euroregion Silva Nortica (490.0 tis. Kč);
Euroregion Šumava (330.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Územní rozvoj

8 880,00

Celkem oblast 0553

8 880,00

0558 - ostatní výdaje
Běžné výdaje
§ 3636 Územní rozvoj
Položka
562
5621

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem

1 000,00
1 000,00

NFV Regionální rozvojové agentuře Šumava, o. p. s. - UZ 137 (1 000.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Územní rozvoj

1 000,00

§ 6399 Ostatní finanční operace
Položka
536
5362

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

15 300,00
15 300,00

daň z příjmů právnických osob za kraj (15 300.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní finanční operace

15 300,00

Celkem oblast 0558

16 300,00

0570 - úroky z úvěrů
Běžné výdaje
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Položka
514
5141

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Úroky a ostatní finanční výdaje

27 000,00

Úroky vlastní

27 000,00

úroky z úvěru EIB (4 883.4 tis. Kč);
rezerva pro úroky z předpokládaného nového úvěru EIB (22 116.6 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Celkem oblast 0570

27 000,00

27 000,00
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0585 - finanční operace
Běžné výdaje
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

514

Úroky a ostatní finanční výdaje

5142

Realizované kurzové ztráty

516

Nákup služeb

100,00

Služby peněžních ústavů

100,00

5163

15,00
15,00

bankovní poplatky spojené s vedením účtů kraje (100.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

115,00

Celkem oblast 0585

115,00

0586 - rezerva kraje
Běžné výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
590
5901

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Ostatní neinvestiční výdaje

58 250,00

Nespecifikované rezervy

58 250,00

krizová rezerva v pravomoci hejtmana (5 000.0 tis. Kč);
rozpočtová rezerva pro krytí nepředpokládaných či nepředvídatelných výdajů, které
nejsou v době sestavování rozpočtu známy (53 250.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

58 250,00

Celkem oblast 0586

58 250,00

Celkem výdaje ORJ 05

111 272,23

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

111 272,23
0,00
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0572 - přijetí – splácení úvěru EIB
Financování
§ 0000
Položka
822
8224

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Dlouhodobé financování

207 730,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

207 730,00

splácení úvěru EIB (207 730.0 tis. Kč)

Celkem financování

207 730,00

Celkem oblast 0572

207 730,00

0573 - přijetí – splácení nového úvěrového rámce
Financování
§ 0000
Položka
822
8223

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Dlouhodobé financování

1 100 000,00

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

1 100 000,00

přijetí nového úvěru EIB (1 100 000.0 tis. Kč)

Celkem financování

1 100 000,00

Celkem oblast 0573

1 100 000,00

0574 - ostatní financování
Financování
§ 0000
Položka
811
8115

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Krátkodobé financování

207 595,90

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

207 595,90

zapojení výsledku hospodaření předchozích let převodem výdajů roku 2011 do roku 2012
(207 595.9 tis. Kč)

Celkem financování

207 595,90

Celkem oblast 0574

207 595,90
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Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, staveb. řádu a investic - ORJ 06
0641 - vlastní příjmy
Nedaňové příjmy
§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě
Položka
211
2112

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Příjmy z vlastní činnosti

50,00

Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)

50,00

prodej kopií projektových dokumentací zájemcům ve výběrovém řízení na zhotovitele
stavby (50.0 tis. Kč)

Celkem nedaňové příjmy Ostatní záležitosti v dopravě

50,00

Celkem oblast 0641

50,00

Celkem příjmy ORJ 06

50,00

Celkem běžné příjmy
Celkem kapitálové příjmy

50,00
0,00
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Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, staveb. řádu a investic - ORJ 06
0651 - úřad
Běžné výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
513
5136

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákupy materiálu

44,00

Knihy, učební pomůcky a tisk

39,00

Hospodářské noviny v elektronické podobě (3.0 tis. Kč);
Stavební zákon v teorii a praxi - pro pracovníky stavebního řádu (15.0 tis. Kč);
Stavební zákony po velké novele a Správní řád - pro pracovníky ÚP (4.0 tis. Kč);
Zákon o veřejných zakázkách - pro pracovníky VZI (10.0 tis. Kč);
odborné publikace pro pracovníky regionálního rozvoje (5.0 tis. Kč);
předplatné časopisu EURO a Energetika (2 tis. Kč)

5139

Nákup materiálu

5,00

ostatní materiál - diáře, mapy (5.0 tis. Kč)

516
5166

Nákup služeb

895,00

Konzultační, poradenské a právní služby

75,00

rámcová smlouva právní pomoci VZI (60.0 tis. Kč);
služby pro zadávání veřejných zakázek (15.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

820,00

elektronické zadávání (elektronické tržiště) (350.0 tis. Kč);
náklady na kontrolní propočty projektů (40.0 tis. Kč);
realizace veřejných soutěží, centrální zadávání VŘ (300.0 tis. Kč);
reprodukční práce (10.0 tis. Kč);
tlumočení (5.0 tis. Kč);
zajištění zadávání VŘ dle metodiky Gordion zákona č. 137/2006 Sb. - roční platba
za měsíční aktualizaci (100.0 tis. Kč);
zveřejňování na info systému veřejných zakázek a pro EU (15.0 tis. Kč)

517
5173

Ostatní nákupy

351,20

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

250,00

cestovné a ubytování spojené s vícedenními služebními cestami (250.0 tis. Kč)

5175

Pohoštění

21,20

pohoštění pro pracovní návštěvy a porady vedoucího odboru (7.8 tis. Kč);
pohoštění pro pracovní návštěvy pro jednotlivá oddělení OREG (3.4 tis. Kč);
pohoštění u výběrových řízení na veřejné zakázky (10.0 tis. Kč)

5176

Účastnické poplatky na konference

80,00

konference k novele Stavebního zákona (15.0 tis. Kč);
konference k problematice stavebního řádu (10.0 tis. Kč);
konference k problematice ÚP (15.0 tis. Kč);
konference k veřejným zakázkám a velkým projektům (20.0 tis. Kč);
vložné na konference (2.0 tis. Kč);
členský poplatek ČKAIT, ČKA ze zákona pro členství v komisích (18.0 tis. Kč)

519

Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary

5194

Věcné dary

3,00

536

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

3,00

Nákup kolků

2,00

5361

3,00

nákup kolků na výpisy z katastru nemovitostí (2.0 tis. Kč)

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

1,00

správní poplatky (1.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

1 296,20
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Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, staveb. řádu a investic - ORJ 06
Kapitálové výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

611

Pořízení nehmotného investičního majetku

300,00

6119

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

300,00

zpracování dokumentace vlastních projektů kraje pro strukturální fondy (300.0 tis. Kč)

612
6121

Pořízení dlouhodobého majetku

9 200,00

Budovy, haly a stavby

9 200,00

převod z roku 2011 - realizace Technologického centra (5000.0 tis. Kč);
drobné stavby v areálu KÚ I. a KÚ II. (200.0 tis. Kč);
drobné stavební projekty, průzkumy, geodetické práce (100.0 tis. Kč);
klimatizace servrovny místnosti č. 1.034 - rozšíření modernizace včetně projektové
dokumentace (1000.0 tis. Kč);
osvětlení z LED (1000.0 tis. Kč);
rekonstrukce SLP - evakuační systémy, upgrade vnitřního rozhlasu - nový zvukový systém
včetně projektové dokumentace (900.0 tis. Kč);
rekonstrukce klimatizace sálu zastupitelstva (1000.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Činnost regionální správy

9 500,00

Celkem oblast 0651

10 796,20

0652 - dotační tituly státu
Běžné výdaje
§ 3771 Protiradonová opatření

(v tis. Kč)

Položka

Schválený rozpočet
2012

Účel

516

Nákup služeb

20,00

5169

Nákup ostatních služeb

20,00

rozmístění a sběr stopových detektorů radonu - smluvní vztahy z roku 2011 (20.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Protiradonová opatření

20,00

Celkem oblast 0652

20,00

0653 - grantová a dotační politika
Běžné výdaje
§ 2141 Vnitřní obchod
Položka
521
5213

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

290,00

Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

290,00

grantový program na podporu zpracování marketingových materiálů exportních firem
se sídlem v Jihočeském kraji (290.0 tis. Kč)

522
5222

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům
Neinvestiční transfery občanským sdružením

380,00
80,00

příspěvek na činnost jihočeské oblastní organizace Sdružení nájemníků (30.0 tis. Kč);
příspěvek na činnost Sdružení obrany spotřebitelů (50.0 tis. Kč)

5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

300,00

příspěvek na činnost nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje (300.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Vnitřní obchod

670,00
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§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
Položka
522
5222

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům
Neinvestiční transfery občanským sdružením

200,00
50,00

příspěvek na lyžařskou stopu Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu CHKO Blanský
les (50.0 tis. Kč)

5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

150,00

příspěvek na lyžařskou stopu Regionální sdružení Šumava (100.0 tis. Kč);
příspěvek na lyžařskou stopu Sdružení Růže - Trhové Sviny (50.0 tis. Kč)

532

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

100,00

5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

100,00

příspěvek na lyžařskou stopu Společenství obcí Čertovo břemeno, Borotín, Jistebnice,
Nadějkov - sídlo Stř. kraj (50.0 tis. Kč);
příspěvek na lyžařsku stopu Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindřichův Hradec
se sídlem ve Slavonicích (50.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace

§ 3632 Pohřebnictví
Položka
532
5321

300,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

300,00

Neinvestiční transfery obcím

300,00

GP pohřebnictví - Úcta k předkům (300.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Pohřebnictví

300,00

§ 3636 Územní rozvoj
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

2 000,00
2 000,00

závazek veřejné služby JAIP (2000.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Územní rozvoj

2 000,00

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

620,00

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

620,00

příspěvek Spolku pro obnovu venkova na zajištění soutěže Vesnice roku (440.0 tis. Kč);
příspěvek na činnost Jihočeského folklorního sdružení (180.0 tis. Kč)
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§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Položka
532
5321

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Neinvestiční transfery obcím

88 110,50
88 110,50

GP Podpora činnosti útulků pro zvířata (400.5 tis. Kč);
cena hejtmana JčK obci - Vesnice roku (60.0 tis. Kč);
neinvestiční Program obnovy venkova (85000.0 tis. Kč);
příspěvek pro V. Brod - ošetření oplocení turist. stezky Radvanov - Rading (50.0 tis. Kč);
příspěvek na opravy a udržování hraničních přechodů (70.0 tis. Kč);
příspěvek na umístění v soutěži Vesnice roku (350.0 tis. Kč);
příspěvek na činnost prac. zajišťujících POV na obcích III. typu (2000.0 tis. Kč);
příspěvek obci Jankov (180.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Kapitálové výdaje
§ 2510 Podpora podnikání
Položka

88 730,50

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

641

Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům

6414

Investiční půjčené prostředky finančním a podobným institucím ve vlaství státu

3 000,00
3 000,00

Program zvýhodněných úvěrů ČMRZB pro malé a začínající podnikatele (3000.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Podpora podnikání

3 000,00

§ 3635 Územní plánování
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

634

Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

6341

Investiční transfery obcím

5 500,00
5 500,00

grant na podporu ÚAP obcí (1500.0 tis. Kč);
grant na podporu ÚPD obcím v JčK (4000.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Územní plánování

5 500,00

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Položka
634
6341

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Investiční transfery obcím

1 500,00
1 500,00

Program zvýhodněných úvěrů pro obce (1500.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Celkem oblast 0653

1 500,00

102 000,50
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0655 - veletrhy
Běžné výdaje
§ 2141 Vnitřní obchod

(v tis. Kč)

Položka
513
5139

Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákupy materiálu

25,00

Nákup materiálu

25,00

CD a DVD nosiče na uchování dat, projektů, prezentací apod. (5.0 tis. Kč);
propagační a prezentační materiály k podpoře podnikání a investičních příležitostí včetně
prezentačních CD (20.0 tis. Kč)

516

Nákup služeb

5164

Nájemné

2 141,00
940,00
2

Expo Podmoskovje - 20 m (120.0 tis. Kč);
2
Expo Real Mnichov - 24 m (380.0 tis. Kč);
MIPIM v Cannes - 13,2 m 2 (300.0 tis. Kč);
2
URBIS BRNO 40 m (70.0 tis. Kč);
veletrh ATM Dubai (70.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

1 201,00

náklady spojené s veletrhem ATM Dubai (50.0 tis. Kč);
náklady spojené s veletrhem Expo Podmoskovje (200.0 tis. Kč);
náklady spojené s veletrhem MIPIM v Cannes (300.0 tis. Kč);
náklady spojené s veletrhem v Brně (140.0 tis. Kč);
náklady spojené s veletrhem v Mnichově (250.0 tis. Kč);
pozvánky na veletrhy (5.0 tis. Kč);
prezentace Holandsko (150.0 tis. Kč);
tlumočení jednání pracovních skupiny RR (6.0 tis. Kč);
tlumočení sympozia včetně tlumočnické techniky (40.0 tis. Kč);
tlumočení, překlady a tisk propagačních materiálů (60.0 tis. Kč)

517

Ostatní nákupy

423,00

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

350,00

doprava - prezentace na výstavách a veletrzích, návštěva veletrhů v Cannes, Moskvě,
Dubai, Mnichově, Paříži atd. (350.0 tis. Kč)

5175

Pohoštění

73,00

občerstvení - veletrh Expo Podmoskovje (10.0 tis. Kč);
občerstvení - veletrh Urbis Brno (5.0 tis. Kč);
občerstvení - veletrh v Cannes (50.0 tis. Kč);
občerstvení - veletrh Expo Real Mnichov (5.0 tis. Kč);
občerstvení při ostatních prezentačních akcích (3.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Vnitřní obchod

2 589,00

Celkem oblast 0655

2 589,00
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0657 - transfery zřizovaným organizacím
Kapitálové výdaje
§ 3533 Zdravotnická záchranná služba
Položka
635
6351

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

4 393,00
4 393,00

převod z roku 2011 - investiční transfer ZZS - heliport (4393.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Zdravotnická záchranná služba

Celkem oblast 0657

4 393,00

0658 - ostatní výdaje
Běžné výdaje
§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje
Položka
516
5166

4 393,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákup služeb

1 450,00

Konzultační, poradenské a právní služby

500,00

poradenské služby v oblasti energetiky (500.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

950,00

dálkový monitoring energií PO (zejm. financovaných z OPŽP) (500.0 tis. Kč);
technicko-ekonomické služby při realizaci úspor energií v objektech JčK - audit a
monitoring úspor při VŘ škol a ÚSP (200.0 tis. Kč);
úprava energetických auditů a štítků energetické náročnosti budov pro vybrané školské
objekty a budovy KÚ (250.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Úspora energie a obnovitelné zdroje

§ 2125 Podpora podnikání a inovací
Položka
516
5166

1 450,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákup služeb

250,00

Konzultační, poradenské a právní služby

250,00

zpracování rozborů a protinávrhů technického a ekonomického poradenství v rámci
sledování a podpory velkých projektů (VTP, D3, R3, R4, IV. TŽK, splavnění Vltavy, ŠED,
letiště, lyžařské areály, logistické centrum) (250.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Podpora podnikání a inovací

250,00

§ 3122 Střední odborné školy
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

516

Nákup služeb

50,00

5169

Nákup ostatních služeb

50,00

úprava energetických auditů u projektů podaných do operačních programů (50.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Střední odborné školy

50,00
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§ 3632 Pohřebnictví
Položka
516
5169

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákup služeb

30,00

Nákup ostatních služeb

30,00

nařízená exhumace ve veřejném zájmu, metodická školení pro ORP - zákon č. 256/2001
Sb. a zákon č. 122/2004 Sb. (30.0 tis. Kč)

517
5175

Ostatní nákupy

8,00

Pohoštění

8,00

pohoštění při pracovních poradách a seminářích (8.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Pohřebnictví

38,00

§ 3635 Územní plánování
Položka
513
5139

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákupy materiálu

350,00

Nákup materiálu

350,00

nákup CD - materály pro orgány JčK (30.0 tis. Kč);
ostatní propagační materiály, ÚAP, velké projekty apod. (45.0 tis. Kč);
propagační materiály k aktualizaci a vydaným Zásadám územního rozvoje Jihočeského
kraje, k aktualizaci ÚAP a k dalším materiálům ÚP (200.0 tis. Kč);
provoz ploteru (náplně, papír, náhradní tisková hlava) (75.0 tis. Kč)

516

Nákup služeb

5164

Nájemné

725,00
40,00

pronájem zasedací místnosti, projednávání ÚPD a dokumentací (40.0 tis. Kč)

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

430,00

právní zastoupení v případě žalob ZÚR (100.0 tis. Kč);
soudní expertizy, lektorné, odborné náročné práce na územních studiích a
protipovodňových projektech, odborné a oponentní posudky při odvolacím řízení, externí
právní pomoc (300.0 tis. Kč);
užití mapového díla SH10 - celá ČR (30.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

255,00

jazyková korektura aktualizace ZÚRK (35.0 tis. Kč);
projednání aktualizace se sousedními zeměmi - překlad návrhu (100.0 tis. Kč);
tlumočení v rámci korespondence, setkávání a společných aktivit členů skupin z Bavorska
a Rakouska zaměřených na ÚAP (50.0 tis. Kč);
úřední překlad čistopisu aktualizace ZÚRK do němčiny (70.0 tis. Kč)

517

Ostatní nákupy

50,00

5175

Pohoštění

50,00

pohoštění OÚP na porady s úřady ÚP (5.0 tis. Kč);
pohoštění Pracovní skupiny hospodářství (DR, JČK, JMK, Vysočina) (25.0 tis. Kč);
pohoštění pro mezinárodní pracovní skupiny HR, DR, DB (15.0 tis. Kč);
porady s pořizovateli, projektanty ÚAP (5.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Územní plánování

1 125,00
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§ 3636 Územní rozvoj
Položka
516
5166

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákup služeb

1 420,00

Konzultační, poradenské a právní služby

1 350,00

hodnocení vlivu PRK na životní prostředí - SEA (700.0 tis. Kč);
konzultace při zpracování návrhu zadání PRK po roce 2013 (100.0 tis. Kč);
poradenství v oblasti regionálního rozvoje (oponent PRK, NCA) (500.0 tis. Kč);
řešení otázek rozvoje JčK - posudky, stanoviska k projektům rozvoje kraje (50.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

70,00

tisk a grafická příprava rozvojových dokumentů a prospektů (70.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Územní rozvoj

1 420,00

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

513

Nákupy materiálu

2,00

5139

Nákup materiálu

2,00

CD a DVD na uchování dat pro členy krajské výběrové komise POV a ORP (2.0 tis. Kč)

516
5164

Nákup služeb

140,00

Nájemné

10,00

pronájem zasedacích místností - PS energie atd. (10.0 tis. Kč)

5168

Služby zpracování dat

50,00

zpracování dat Programu obnovy venkova (50.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

80,00

doprava komise - soutěž Vesnice roku (60.0 tis. Kč);
zajištění prezentace Má vlast (20.0 tis. Kč)

517

Ostatní nákupy

36,00

5175

Pohoštění

36,00

pohoštění pro KVV - POV - porady s ORP (6.0 tis. Kč);
pohoštění pro mezinárodní pracovní skupiny (15.0 tis. Kč);
pohoštění pro pracovní skupinu a expertní skupinu Šumava (10.0 tis. Kč);
pohoštění pro pracovní skupiny na aktualizaci PRK (5.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

§ 4357 Domovy
Položka

178,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

516

Nákup služeb

50,00

5169

Nákup ostatních služeb

50,00

úprava energetických auditů u projektů podaných do operačního programu (50.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Domovy

50,00
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Kapitálové výdaje
§ 3122 Střední odborné školy
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

612

Pořízení dlouhodobého majetku

150,00

6121

Budovy, haly a stavby

150,00

příprava dalších projektů pro školy OPŽP - výzvy z priorit 3.1. a 3.2. a další projekty
(150.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Střední odborné školy

150,00

§ 3635 Územní plánování
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

611

Pořízení nehmotného investičního majetku

6119

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

12 450,50
12 450,50

převod z roku 2011 - ÚS Orlicko - návrhová část - na základě usnesení č. 447/2007/ZK
z 11. 12. 2007 (1725.5 tis. Kč);
převod z roku 2011 - územní studie Vltavy v ůseku Týn nad Vltavou - ČB (1725.0 tis. Kč);
aktualizace ZÚRK (zpracování návrhu pro společné jednání, promítnutí požadavků DO,
návrh ZÚRK pro veřejné projednání a úprava návrhu po projednání) (2000.0 tis. Kč);
mapové podklady podle § 3 vyhlášky č. 500/2006 Sb. rozpracování územních studií a RP
(300.0 tis. Kč);
tisk aktualizace Zásad územního rozvoje JČK (pro stavební úřady 46x, pro ORP 17x,
sousedním krajům 4x, MMR 1x, MŽP 1x, Správa NPŠ 1x, archivní paré 1x) (700.0 tis.
vyhodnocení vlivů aktual. ZÚRK na život. prostředí a území Natura 2000 (800.0 tis. Kč);
zpracování RP pořizovaných KÚ na základě zadání v ZÚR JčK - RP Klápa Hraničník
(450.0 tis. Kč);
zpracování ÚS a RP potřebných z hlediska zájmů kraje (500.0 tis. Kč);
zpracování ÚS vyplývající z PÚR - např. S13 (1000.0 tis. Kč);
zpracování územních studií dle požadavků ZÚRK - LA Špičák (1500.0 tis. Kč);
zpracování územních studií dle požadavků ZÚRK - VLC ČB (500.0 tis. Kč);
zpracování územních studií dle požadavků ZÚRK - severní silniční tangenta města České
Budějovice (750.0 tis. Kč);
zpracování územních studií dle požadavků ZÚRK - ŠED (500.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Územní plánování

12 450,50

§ 3636 Územní rozvoj
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

611

Pořízení nehmotného investičního majetku

6119

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

4 100,00
4 100,00

převod z roku 2011 - zpracování PRK po roce 2013 (1000.0 tis. Kč);
převod z roku 2011 - SEA PRK (600.0 tis. Kč);
aktualizace energetické koncepce (500.0 tis. Kč);
studie průmyslových zón a parků v Jč kraji (500.0 tis. Kč);
zpracování PRK (3/4 nákladů díla) (1500.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Územní rozvoj

4 100,00
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§ 4357 Domovy
Položka
612
6121

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Pořízení dlouhodobého majetku

100,00

Budovy, haly a stavby

100,00

příprava dalších projektových dokumentací v OPŽP - výzvy z priorit 3.1. a 3.2. pro DD a
DPS (100.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Domovy

100,00

Celkem oblast 0658

21 361,50

0676 - finanční dary
Běžné výdaje
§ 2141 Vnitřní obchod
Položka
522
5221

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

2 000,00
1 000,00

příspěvek pro o. p. s. na činnost MAS (1000.0 tis. Kč)

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

1 000,00

příspěvek pro o. s. na činnost MAS (1000.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Vnitřní obchod

2 000,00

Celkem oblast 0676

2 000,00

0677 - letiště
Běžné výdaje
§ 2251 Letiště
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

517

Ostatní nákupy

5171

Opravy a udržování

13 375,88
13 375,88

převod z roku 2011 - odstranění ekologických zátěží u letiště ČB (6375.8 tis. Kč);
opravy a udržování majetku JčK na letišti ČB - demolice, sanace apod. (7000.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Letiště

13 375,88

Kapitálové výdaje
§ 2251 Letiště
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

612

Pořízení dlouhodobého majetku

6121

Budovy, haly a stavby

120 104,42
120 104,42

převod z roku 2011 - výstavba letiště ČB - heliport, přístupové cesty (51008.4 tis. Kč);
převod z roku 2011 - modernizace letiště ČB - 1. etapa oplocení (39096.0 tis. Kč);
výstavba letiště - náklady spojené s NDB, heliport a část oplocení (30000.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Letiště

120 104,42

Celkem oblast 0677

133 480,31
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0678 - silnice
Běžné výdaje
§ 2212 Silnice
Položka
516
5166

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákup služeb

1 150,00

Konzultační, poradenské a právní služby

150,00

audit rozpočtu a právní poradenství v oblasti dopravy (150.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

1 000,00

uspořádání VŘ na další dopravní akce (1000.0 tis. Kč)

517
5171

Ostatní nákupy

74 628,60

Opravy a udržování

74 628,60

převod z roku 2011 - oprava mostu J. Hradec ve správě OHMS (17855.0 tis. Kč);
převod z roku 2011 - opravy silnic dle rozpisu (5993.6 tis. Kč);
opravy silnic (50780.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Silnice

75 778,60

Kapitálové výdaje
§ 2212 Silnice
Položka
612
6121

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Pořízení dlouhodobého majetku

644 939,08

Budovy, haly a stavby

644 939,08

převod z roku 2011 - II/151 Kapetova ulice Dačice (31316.0 tis. Kč);
převod z roku 2011 - II/154 úsek č. 9 Branná - Třeboň (55466.6 tis. Kč);
převod z roku 2011 - III./1515, 1504 průtah Suchdol nad Lužnicí (11700.0 tis. Kč);
převod z roku 2011 - III/10579a Chlumec - Olešník (42036.0 tis. Kč);
převod z roku 2011 - III/14122 průtah Miloňovice (15752.4 tis. Kč);
převod z roku 2011 - III/14539 Evžena Rošického v ČB (35058.7 tis. Kč);
převod z roku 2011 - kruhová křižovatka II/141 a II/145 Husinec - Běleč (10000.0 tis.
Kč);
převod z roku 2011 - most evid. č. 1049-001 Benešov nad Černou (20560.5 tis. Kč);
převod z roku 2011 - most evid. č. 14611-1 Ledenice (14384.1 tis. Kč);
převod z roku 2011 - most evid. č. 159-009 Dráchov (25264.6 tis. Kč);
převod z roku 2011 - most evid. č. 170-016 U pily Kraml (14300.0 tis. Kč);
převod z roku 2011 - projektová dokumentace TDI, BOZP (7000.0 tis. Kč);
převod z roku 2011 - DUR přeložka silnice II/137 v úseku Slapy - I/3 (3000.0 tis. Kč);
převod z roku 2011 II/137 - Křižíkovo náměstí Tábor (9100.0 tis. Kč);
II/137, II/603 Křižíkovo náměstí Tábor (2420.0 tis. Kč);
II/154 obchvat Kaplice 1. etapa (1,9 km) (72000.0 tis. Kč);
II/643, III/0341 Rudolfovská ČB (10800.0 tis. Kč);
III/14124, III/14214, III/14125 průtah Dub (12000.0 tis. Kč);
most ev. č. 124-006a Staniměřice (6000.0 tis. Kč);
most ev. č. 136-007 Mlýny (12000.0 tis. Kč);
most ev. č. 13717-2 Blatec (9600.0 tis. Kč);
most ev. č. 14221-2 Protivce (16000.0 tis. Kč);
most ev. č. 14221-3 Protivce (17000.0 tis. Kč);
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§ 2212 Silnice
Položka
6121

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Budovy, haly a stavby
most ev. č. 14539-1 Žabovřesky (14400.0 tis. Kč);
most ev. č. 156-012 U Nových Hradů (25346.0 tis. Kč);
most ev. č. 159-009 Dráchov (67734.0 tis. Kč);
most ev. č. 170 - 016 U pily Kraml (8500.0 tis. Kč);
mosty ev. č. 1403-1,2 Zátaví (61200.0 tis. Kč);
projektové dokumentace TDI a BOZP (15000.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Silnice

644 939,08

Celkem oblast 0678

720 717,68

Celkem výdaje ORJ 06

997 358,18

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

191 621,18
805 737,00
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0741 - vlastní příjmy
Daňové příjmy
§ 0000
Položka
136
1361

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Správní poplatky

100,00

Správní poplatky

100,00

vydání integrovaného povolení (100.0 tis. Kč)

Celkem daňové příjmy

100,00

Nedaňové příjmy
§ 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí
Položka
232
2329

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Ostatní nedaňové příjmy

50,00

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

50,00

podíly na pokutách ukládaných Českou inspekcí životního prostředí zasílaných JčK
Celním úřadem České Budějovice (50.0 tis. Kč)

Celkem nedaňové příjmy Ostatní správa v ochraně životního prostředí

§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
221
2212

50,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Přijaté sankční platby

50,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

50,00

pokuty za přestupky na úseku rybářství (50.0 tis. Kč)

Celkem nedaňové příjmy Činnost regionální správy

50,00

Celkem oblast 0741

200,00

Celkem příjmy ORJ 07

200,00

Celkem běžné příjmy
Celkem kapitálové příjmy

200,00
0,00
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0751 - úřad
Běžné výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
513
5134

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákupy materiálu

99,00

Prádlo, oděv a obuv

60,00

pracovní oděvy pro pracovníky státní správy lesů, myslivosti a rybářství (60.0 tis. Kč)

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

35,00

nákup knih a odborné literatury (35.0 tis. Kč)

5139

Nákup materiálu

4,00

tiskopisy průkazů lesních a rybářských stráží, rybářských hospodářů a jiné (4.0 tis. Kč)

516

Nákup služeb

5169

Nákup ostatních služeb

517

Ostatní nákupy

464,00

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

400,00

5173

1,00
1,00

cestovné pracovníků odboru (400.0 tis. Kč)

5175

Pohoštění

9,00

pohoštění při pracovních jednáních odboru a zahraničních návštěvách (9.0 tis. Kč)

5176

Účastnické poplatky na konference

55,00

účast pracovníků na odborných vzdělávacích seminářích nebo konferencích (55.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

564,00

Celkem oblast 0751

564,00

0753 - grantová a dotační politika
Běžné výdaje
§ 1031 Pěstební činnost
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

28 000,00

5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

28 000,00

příspěvky na hospodaření v lesích dle SM/23/ZK - UZ 754 (28000.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Pěstební činnost

28 000,00

§ 1037 Celospolečenské funkce lesů
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

350,00

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

350,00

příspěvky na činnost a aktivity Českomoravské myslivecké jednoty, okresní myslivecké
spolky - UZ 773 (350.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Celospolečenské funkce lesů

350,00
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§ 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství
Položka
522
5222

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

199,10

Neinvestiční transfery občanským sdružením

199,10

převod z roku 2011 - vyplacení zbylých prostředků GP Rozvoje venkova a krajiny,
opatření č. 3 - Podpora sružování vlastníků lesa malých výměr - UZ 338 (199.1 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní výdaje na lesní hospodářství

§ 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství
Položka

199,10

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

60,00

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

60,00

příspěvek České společnosti vodohospodářské na vzdělávací akce týkající se
vodohospodářské problematiky - UZ 92 (60.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní správa ve vodním hospodářství

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť
Položka

60,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

21 358,00
620,00

převod z roku 2011 - vyplacení zbylých prostředků GP Rozvoje venkova a krajiny,
opatření č. 1 - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity - UZ 304 (620.0 tis. Kč)

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

678,00

převod z roku 2011 - vyplacení zbylých prostředků GP Rozvoje venkova a krajiny,
opatření č. 1 - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity - UZ 304 (250.0 tis. Kč);
převod z roku 2011 - vyplacení zbylých prostředků GP Rozvoje venkova a krajiny,
opatření č. 2, podopatření III - Podpora stanic pro handicapované živočichy - UZ 722
(78.0 tis. Kč);
příspěvky na pachové ohradníky okr. mysliveckým spolkům - UZ 772 (350.0 tis. Kč)

5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

20 060,00

převod z roku 2011 - vyplacení zbylých prostředků GP Rozvoje venkova a krajiny,
opatření č. 2, podopatřní III - Podpora stanic pro handicapované živočichy - UZ 722
(20.0 tis. Kč);
GP Rozvoj venkova a krajiny (tvorba krajiny a podpora biodiverzity, EVVO, včelařství,
rybářství, stanice pro handicapované živočichy) - UZ 91 (20040.0 tis. Kč)

532

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

524,00

5321

Neinvestiční transfery obcím

524,00

převod z roku 2011 - vyplacení zbylých prostředků GP Rozvoje venkova a krajiny,
opatření č. 1 - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity - UZ 304 (524.0 tis. Kč)

533
5331

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

1 012,00
1 012,00

převod z roku 2011 - vyplacení zbylých prostředků GP Rozvoje venkova a krajiny,
opatření č. 1 - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity - UZ 304 (1012.0 tis. Kč)

549

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

631,08

5493

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

631,08

převod z roku 2011 - vyplacení zbylých prostředků GP Rozvoje venkova a krajiny,
opatření č. 1 - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity - UZ 304 (631.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ochrana druhů a stanovišť

23 525,08
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§ 3792 Ekologická výchova a osvěta
Položka
522
5222

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

200,00

Neinvestiční transfery občanským sdružením

150,00

příspěvky na činnost organizacím v rámci plnění cílů krajské koncepce EVVO - UZ 92
(150.0 tis. Kč)

5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

50,00

příspěvky na odměny za úmístění v soutěžích v rámci plnění cílů krajské koncepce EVVO UZ 771 (50.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ekologická výchova a osvěta

200,00

Kapitálové výdaje
§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

634

Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

6341

Investiční transfery obcím

2 432,00
1 432,00

převod z roku 2011 - vyplacení zbylých prostředků GP Rozvoje venkova a krajiny,
opatření č. 1 - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity - UZ 304 (1432.0 tis. Kč)

6349

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

1 000,00

převod z roku 2011 - vyplacení zbylých prostředků GP Rozvoje venkova a krajiny,
opatření č. 1 - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity - UZ 304 (1000.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Ochrana druhů a stanovišť

2 432,00

Celkem oblast 0753

54 766,18

0758 - ostatní výdaje
Běžné výdaje
§ 1037 Celospolečenské funkce lesů

(v tis. Kč)

Položka

Schválený rozpočet
2012

Účel

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

3,00

5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

3,00

úhrady nákladů vlastníkům lesa na pořízení jedné kopie lesních hospodářských plánů
dle § 27, odst. 1 lesního zákona - UZ 720 (3.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Celospolečenské funkce lesů

3,00

§ 3727 Prevence vzniku odpadů
Položka
516
5169

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákup služeb

1 500,00

Nákup ostatních služeb

1 500,00

podíl na pilotním projektu firmy EKO-KOM - intenzifikace odděleného sběru a zajištění
využití komunálního odpadu (1500.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Prevence vzniku odpadů

1 500,00
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§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť
Položka
516
5169

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákup služeb

2 700,00

Nákup ostatních služeb

2 700,00

převod z roku 2011 - zpracování projektového managementu evropských projektů v
oblasti životního prostředí a podpora biodiverzity v biocentrech (1200.0 tis. Kč);
ochrana druhů a stanovišť zahrnující odborné posudky, projekty, plány a studie v
nechráněné krajině, koncepce - naplnění zákona č. 114/1992 Sb., projektová příprava
evropských projektů z OP ŽP (1500.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ochrana druhů a stanovišť

2 700,00

§ 3742 Chráněné části přírody
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

513

Nákupy materiálu

5139

Nákup materiálu

1 000,00
1 000,00

převod z roku 2011 - výroba a instalace značení ZCHÚ (500.0 tis. Kč)
výroba a instalace značení ZCHÚ (500.0 tis. Kč)

516
5169

Nákup služeb

9 721,50

Nákup ostatních služeb

9 721,50

převod z roku 2011 - optimalizace sítě ZCHÚ v působnosti JčK a revitalizace litorálního
pásma přírodní rezervace Záhorský rybník (1183.5 tis. Kč);
naplňování zákonných povinností v péči o ZCHÚ dle zákona č. 114/1992 Sb. - plány péče,
inventarizační průzkumy a managementové zásahy (8538.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Chráněné části přírody

10 721,50

§ 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí
Položka

Účel

516

Nákup služeb

5164
5166

Nájemné
Konzultační, poradenské a právní služby

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

1 365,00
5,00
490,00

analýzy, znalecké a odborné posudky na úseku ochrany přírody a odpadového
hospodářství, informační studie a monitoring podzemních vod (490.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

870,00

odborné posudky EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., posudky a rozptylové studie na úseku
ochrany ovzduší, odborné posudky na úseku vodního a odpadového hospodářství,
tlumočení a překlady (870.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní správa v ochraně životního prostředí
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§ 3792 Ekologická výchova a osvěta
Položka
513
5136

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákupy materiálu

30,00

Knihy, učební pomůcky a tisk

5,00

nákup knih a odborné literatury k problematice EVVO pro pracovníky OZZL (5.0 tis. Kč)

5139

Nákup materiálu

25,00

nákup publikací k zajištění seminářů EVVO (25.0 tis. Kč)

516
5169

Nákup služeb

200,00

Nákup ostatních služeb

200,00

organizační zajištění vzdělávacích programů v EVVO, ekologických soutěží, výstav apod.
(200.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ekologická výchova a osvěta

230,00

Kapitálové výdaje
§ 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

611

Pořízení nehmotného investičního majetku

450,00

6119

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

450,00

převod z roku 2011 - zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JčK, změna č. 5 ORG 1114000005 (450.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Ostatní správa ve vodním hospodářství

450,00

Celkem oblast 0758

16 969,50

Celkem výdaje ORJ 07

72 299,68

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

69 417,68
2 882,00
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0841 - vlastní příjmy
Daňové příjmy
§ 0000
Položka
136

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Správní poplatky

6,00

1361
Správní poplatky
Celkem Daňové příjmy

6,00
6,00

Celkem oblast 0841

6,00

0842 - dotace
Neinvestiční přijaté dotace
§ 0000
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

411

Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

5 514 226,00
5 514 226,00

dotace z MŠMT na přímé náklady vzdělávání (5514226.0 tis. Kč)

Celkem Neinvestiční přijaté dotace

5 514 226,00

Celkem oblast 0842

5 514 226,00

Celkem příjmy ORJ 08

5 514 232,00

Celkem běžné příjmy
Celkem kapitálové příjmy

5 514 232,00
0,00
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0851 - úřad
Běžné výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
513
5136

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákupy materiálu

30,00

Knihy, učební pomůcky a tisk

12,00

potřebné publikace pro pracovníky v souvislosti s jejich prac. náplní (12.0 tis. Kč)

5139

Nákup materiálu

18,00

nákup zápisových lístků (zákon č. 561/2004, Sb.) (18.0 tis. Kč)

516
5169

Nákup služeb

57,00

Nákup ostatních služeb

57,00

zajištění celorepublikové porady vedoucích odborů školství, inzeráty v souvislosti s
konkurzy, tlumočení, překlady, spolupráce s H. Rakouskem a D. Bavorskem (57.0 tis. Kč)

517

Ostatní nákupy

138,00

5173
5175
5176

Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění
Účastnické poplatky na konference

120,00
13,00
5,00

519

Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcnými dary

11,00

Věcné dary

11,00

5194

nákup drobných darů pro účastníky soutěží a zahraniční partnery (11.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

236,00

Celkem oblast 0851

236,00

0853 - grantová a dotační politika
Běžné výdaje
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
Položka
522

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

7 700,00

5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Celkem běžné výdaje Ostatní tělovýchovná činnost

3 500,00
4 200,00
7 700,00

§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
Položka
522

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

4 200,00

5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Celkem běžné výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace

4 200,00
4 200,00

Celkem oblast 0853

11 900,00
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0857 - transfery zřizovaným organizacím
Běžné výdaje
§ 3112 Speciální předškolní zařízení
Položka
533

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Speciální předškolní zařízení

§ 3114 Speciální základní školy
Položka
533

(v tis. Kč)

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Speciální základní školy

§ 3121 Gymnázia
533

31 721,00
31 721,00

Schválený rozpočet
2012

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Gymnázia

§ 3122 Střední odborné školy
533

31 721,00

(v tis. Kč)
Účel

Položka

1 303,00
1 303,00

Schválený rozpočet
2012

Účel

Položka

1 303,00

64 900,00
64 900,00
64 900,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

151 037,00

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Střední odborné školy

151 037,00
151 037,00

§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště

(v tis. Kč)

Položka
533

Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Střední odborná učiliště a učiliště

§ 3126 Konzervatoře
Položka
533

170 226,00
170 226,00
170 226,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Konzervatoře
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3 647,00
3 647,00
3 647,00
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§ 3142 Ostatní školní stravování
Položka
533

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Ostatní školní stravování

§ 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče
Položka
533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Zařízení výchov. poradenství a preventivně výchov. péče

§ 3147 Domovy mládeže
533

3 622,00
3 622,00
3 622,00

(v tis. Kč)

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Domovy mládeže

§ 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže
533

(v tis. Kč)

Schválený rozpočet
2012

Účel

Položka

1 128,00
1 128,00

Schválený rozpočet
2012

Účel

Položka

1 128,00

7 872,00
7 872,00
7 872,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

2 078,00

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Ostatní zařízení související s výchovou a vzděl. mládeže

2 078,00
2 078,00

§ 3231 Základní umělecké školy
Položka
533

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Základní umělecké školy

§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání
Položka
533

(v tis. Kč)
Účel

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže
533

1 298,00
1 298,00

Schválený rozpočet
2012

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti vzdělávání

Položka

1 298,00

1 100,00
1 100,00
1 100,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Využití volného času dětí a mládeže
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9 985,00
9 985,00
9 985,00
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§ 4322 Ústavy péče pro mládež
Položka
533

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Ústavy péče pro mládež

Celkem oblast 0857

513
5134

22 606,00
22 606,00

472 523,00

0858 - ostatní výdaje
Běžné výdaje
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
Položka

22 606,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákupy materiálu

277,30

Prádlo, oděv a obuv

267,30

hry V. zimní olympiády dětí a mládeže (267.3 tis. Kč)

5139

Nákup materiálu

10,00

hry V. zimní olympiády dětí a mládeže (10.0 tis. Kč)

516

Nákup služeb

5162
5164

Služby telekomunikací a radiokomunikací
Nájemné

407,70
3,00
1,00

hry V. zimní olympiády dětí a mládeže (1.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

403,70

517

Ostatní nákupy

5,00

5175

Pohoštění

5,00

519

Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary

10,00

5194
Věcné dary
Celkem běžné výdaje Ostatní tělovýchovná činnost

10,00
700,00

Celkem oblast 0858

700,00

0882 - dotace MŠMT
Běžné výdaje
§ 3111 Předškolní zařízení
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

521

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

5213

Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osobám

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organanizacím
Celkem běžné výdaje Předškolní zařízení
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2 279,00
2 279,00

1 026,00
1 026,00

545 183,00
545 183,00
548 488,00

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - ORJ 08
§ 3112 Speciální předškolní zařízení
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Speciální předškolní zařízení

§ 3113 Základní školy
Položka

2 921,00

7 972,00
7 972,00
10 893,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organanizacím
Celkem běžné výdaje Základní školy

§ 3114 Speciální základní školy
Položka

2 921,00

16 619,00
16 619,00

2 153 039,00
2 153 039,00
2 169 658,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

14 946,00
14 946,00

185 184,00

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Speciální základní školy

185 184,00
200 130,00

§ 3117 První stupeň základních škol

(v tis. Kč)

Položka
533

Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organanizacím
Celkem běžné výdaje První stupeň základních škol

§ 3121 Gymnázia
Položka

257 019,00
257 019,00
257 019,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

521

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

5213

Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osobám

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organanizacím
Celkem běžné výdaje Gymnázia
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32 907,00
32 907,00

343 088,00
336 218,00
6 870,00
375 995,00
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§ 3122 Střední odborné školy
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

521

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

5213

Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osobám

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Střední odborné školy

§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště
Položka

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

5213

Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osobám

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organanizacím
Celkem běžné výdaje Střední odborná učiliště a učiliště

§ 3124 Speciální střední školy
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

§ 3125 Střediska praktického vyučování a školní hospodářství
Účel
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

§ 3126 Konzervatoře
533

4 556,00

673 405,00
661 427,00
11 978,00
680 301,00

1 714,00
1 714,00
1 714,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

5213
Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osobám
Celkem běžné výdaje Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

Položka

2 340,00

4 556,00

(v tis. Kč)

5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
Celkem běžné výdaje Speciální střední školy

521

2 340,00

Schválený rozpočet
2012

Účel

Položka

728 545,00
772 812,00

(v tis. Kč)

521

522

44 267,00

728 545,00

Schválený rozpočet
2012

Účel

Položka

44 267,00

867,00
867,00
867,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Konzervatoře
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29 540,00
29 540,00
29 540,00
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§ 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

521

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

5213

Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osobám

107,00

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

583,00

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organanizacím
Celkem běžné výdaje Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

§ 3142 Ostatní školní stravování
Položka

107,00

583,00

20 053,00
20 053,00
20 743,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

521

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

180,00

5213

Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osobám

180,00

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

47,00

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

47,00

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Ostatní školní stravování

§ 3143 Školní družiny a kluby
Položka
522

(v tis. Kč)

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
Celkem běžné výdaje Školní družiny a kluby

§ 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče

3 399,00
3 399,00
3 399,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Zařízení výchov. poradenství a preventivně výchovné péče

§ 3147 Domovy mládeže
Položka

5 251,00
5 478,00

Schválený rozpočet
2012

Účel

Položka

5 251,00

2 092,00
2 092,00

28 308,00
28 308,00
30 400,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

521

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

5213

Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osobám

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Domovy mládeže

74

1 142,00
1 142,00

31 927,00
31 927,00
33 069,00
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§ 3150 Vyšší odborné školy
Položka
521

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

5213
Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osobám
Celkem běžné výdaje Vyšší odborné školy

§ 3231 Základní umělecké školy
Položka

15 164,00
15 164,00
15 164,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

521

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

5213

Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osobám

15 327,00

1 341,00

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

15 327,00

1 341,00

215 264,00

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organanizacím
Celkem běžné výdaje Základní umělecké školy

193 774,00
21 490,00
231 932,00

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže

(v tis. Kč)

Položka

Schválený rozpočet
2012

Účel

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

57,00

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

57,00

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organanizacím
Celkem běžné výdaje Využití volného času dětí a mládeže

§ 4322 Ústavy péče pro mládež
Položka

52 196,00
50 265,00
1 931,00
52 253,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

521

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

5213

Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - právnickým osobám

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem běžné výdaje Ústavy péče pro mládež

5 039,00
5 039,00

69 332,00
69 332,00
74 371,00

Celkem oblast 0882

5 514 226,00

Celkem výdaje ORJ 08

5 999 585,00

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

5 999 585,00
0,00
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Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - ORJ 08
Předpokládané výdaje rozpočtu 2012 u § 3111 - 4322
Položka
5213
5221
5222
5229
5339
5134
5139
5162
5164
5169
5175
5194
5331
5331
5331

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery nefinan. podnikatelským subjektům - právnickým osobám
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
Neinvestiční transfery občanským sdružením
Nezisk. apod. org. (nadace, spolky, svazy) § 3419 - UZ 334, § 3429 - UZ 336
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím - přímé UZ 33353
Hry V.zimní olympiády dětí a mládeže ČR, § 3419, ORG 1063000001
Hry V.zimní olympiády dětí a mládeže ČR, § 3419, ORG 1063000001
Hry V.zimní olympiády dětí a mládeže ČR, § 3419, ORG 1063000001
Hry V.zimní olympiády dětí a mládeže ČR, § 3419, ORG 1063000001
Hry V.zimní olympiády dětí a mládeže ČR, § 3419, ORG 1063000001
Hry V.zimní olympiády dětí a mládeže ČR, § 3419, ORG 1063000001
Hry V.zimní olympiády dětí a mládeže ČR, § 3419, ORG 1063000001
Neivestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - přímé UZ 33353
Neivestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - provoz
Neivestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - § 3299

Celkem

119 619,00
49 301,00
3 500,00
8 400,00
3 017 563,00
267,30
10,00
3,00
1,00
403,70
5,00
10,00
2 327 743,00
471 423,00
1 100,00

5 999 349,00
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 09
0941 - vlastní příjmy
Daňové příjmy
§ 0000
Položka
136
1361

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Správní poplatky

100,00

Správní poplatky

100,00

daňové příjmy (100.0 tis. Kč)

Celkem daňové příjmy

100,00

Celkem oblast 0941 - vlastní příjmy

100,00

Celkem příjmy ORJ 09

100,00

Celkem běžné příjmy
Celkem kapitálové příjmy

100,00
0,00
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 09
0951 - úřad
Běžné výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
513
5136

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákupy materiálu

8,00

Knihy, učební pomůcky a tisk

8,00

odborné publikace (8.0 tis. Kč)

516

Nákup služeb

830,00

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

630,00

posudková a expertní činnost, konzultační služby (630.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

200,00

územní znalecké komise (200.0 tis. Kč)

517

Ostatní nákupy

230,00

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

170,00

cestovné a ubytování (170.0 tis. Kč)

5175
5176

Pohoštění
Účastnické poplatky na konference

40,00
20,00

519

Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

5194
Věcné dary
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

3,00
1 071,00

Celkem oblast 0951 - úřad

1 071,00

Oblast zdravotnictví
0953 - grantová a dotační politika
Běžné výdaje
§ 3513 Lékařská služba první pomoci
Položka

3,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

532

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

5321

Neinvestiční transfery obcím

5 999,00
5 999,00

UZ 732 - Lékařská služba první pomoci:
město Bechyně (857.0 tis. Kč);
město Milevsko (857.0 tis. Kč);
město Soběslav (857.0 tis. Kč);
město Trhové Sviny (857.0 tis. Kč);
město Třeboň (857.0 tis. Kč);
město Týn nad Vltavou (857.0 tis. Kč);
město Veselí nad Lužnicí (857.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Lékařská služba první pomoci
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5 999,00

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 09
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem aj. návykovými látkami
Položka
522
5229

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

3 500,00

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

3 500,00

grant - podpora minimální sítě protidrogových služeb - administrátor OSVZ UZ 736
(3500.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem. aj. návyk. látkami

§ 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví
Položka

3 500,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

521

Neinvestiční transfery podnikatelskýn subjektům

501,00

5213

Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

501,00

grant - vzdělávání lékařů v nemocnicích se sídlem v JčK UZ 762 (501.0 tis. Kč)

522
5229

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

700,00

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

700,00

grant - bezpříspěvkové dárcovství krve UZ 762 (700.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní činnost ve zdravotnictví

1 201,00

Celkem oblast 0953 - grantová a dotační politika

10 700,00

0956 - transfery společnostem s majetkovou účastí kraje - neinvestiční
Běžné výdaje
§ 3522 Ostatní nemocnice
Položka
521
5213

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám

55 460,00
55 460,00

neinvestiční transfery na činnosti částečně hrazené nebo nehrazené ze systému
zdravotního pojištění UZ 810 (55460.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní nemocnice

55 460,00

Celkem oblast 0956 - transfery společnostem s majetkovou účastí kraje - neinv.

0957 - transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční
Běžné výdaje
§ 3533 Zdravotnická záchranná služba
Položka

55 460,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

248 000,00
248 000,00

neinvestiční příspěvek pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje dle
právní úpravy poskytování přednemocniční neodkladné péče platné k datu schválení
rozpočtu (248000.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Zdravotnická záchranná služba
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248 000,00

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 09
§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
Položka
533
5331

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

380,00

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

380,00

Psychiatrická léčebna Lnáře - činnosti nehrazené ze systému zdravotního pojištění,
příspěvek na provoz (380.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

380,00

Celkem oblast 0957 - transfery zřizovaným organizacím

248 380,00

0958 - ostatní výdaje
Běžné výdaje
§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami
Položka
516
5169

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákup služeb

100,00

Nákup ostatních služeb

100,00

služby související s činností oddělení prevence a humanitárních činností (100.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní činnost ve zdravotnictví

100,00

§ 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví
Položka
516
5169

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákup služeb

2 749,00

Nákup ostatních služeb

2 749,00

správa majetku JčK Nemocnicí Dačice, a. s. (2749.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní činnost ve zdravotnictví

2 749,00

Celkem oblast 0958 - ostatní výdaje

2 849,00

0956 - transfery společnostem s majetkovou účastí kraje - investiční
Kapitálové výdaje
§ 3522 Ostatní nemocnice
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

631

Investiční transfery podnikatelským subjektům

6313

Inv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

82 000,00
82 000,00

ostatní nemocnice UZ 810 (82000.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Ostatní nemocnice

82 000,00

Celkem oblast 0956 - transfery společnostem s majetkovou účastí kraje - investiční
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82 000,00

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 09
0957 - transfery zřizovaným organizacím - investiční
Kapitálové výdaje
§ 3533 Zdravotnická záchranná služba
Položka
635
6351

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

16 000,00
16 000,00

Zdravotnická záchranná služba JčK (16000.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Zdravotnická záchranná služba

§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
Položka

16 000,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

635

Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím

6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

5 000,00
5 000,00

Psychiatrická léčebna Lnáře (5000.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

Celkem oblast 0957 - transfery zřizovaným organizacím - investiční

Oblast zdravotnictví celkem

5 000,00

21 000,00

420 389,00
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 09
Sociální oblast
0953 - grantová a dotační politika
Běžné výdaje
§ 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

4 500,00
4 500,00

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Dětské centrum JčK UZ 738
(4500.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
Položka
522
5222

4 500,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

850,00

Neinvestiční transfery občanským sdružením

850,00

provoz ambulantní části Krizového centra pro děti UZ 740 (850.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

§ 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům
Položka
522
5229

850,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

300,00

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

300,00

grant - podpora sociálního začleňování národnostních menšin, cizinců a azylantů administrátor OSVZ UZ 742 (300.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

§ 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
Položka

300,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

4 550,00

5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

4 550,00

příspěvkový program Podpora soc. služeb - administrátor OSVZ UZ 342 (4410.0 tis. Kč);
příspěvek pro Radu seniorů UZ 92 (140.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Celkem oblast 0953 - grantová a dotační politika
0957 - transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční
Běžné výdaje
§ 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb
Položka
533
5331

4 550,00

10 200,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

2 500,00
2 500,00

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec - ORG 3601 (2500.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Centra sociálnně rehabilitačních služeb
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2 500,00

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 09

§ 4357 Domovy
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

68 000,00
68 000,00

zřizované organizace v sociální oblasti (68000.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Domovy

68 000,00

Celkem oblast 0957- transfery zřizovaným organizacím - neinvestiční

0958 - ostatní výdaje
Běžné výdaje
§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
Položka
513
5136

70 500,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákupy materiálu

7,00

Knihy, učební pomůcky a tisk

4,00

odborná literatura (4.0 tis. Kč)

5139

Nákup materiálu

3,00

516

Nákup služeb

469,50

5164
5169

Nájemné
Nákup ostatních služeb

2,50
467,00

posudky, jiné služby související s prací NRP, zajištění akcí NRP (67.0 tis. Kč);
příprava žadatelů SPOD - zahrnuta v příspěvku na výkon státní správy (400.0 tis. Kč)

517

Ostatní nákupy

114,00

5175
Pohoštění
Celkem běžné výdaje Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

§ 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům
Položka
513
5136

114,00
590,50

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákupy materiálu

5,00

Knihy, učební pomůcky a tisk

5,00

odborná literatura (5.0 tis. Kč)

516

Nákup služeb

15,00

5169

Nákup ostatních služeb

15,00

služby související s činností oddělení prevence a humanitárních činností (15.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostaním skupinám obyvatelstva
Položka

20,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

516

Nákup služeb

40,00

5169

Nákup ostatních služeb

40,00

služby související s činností oddělení prevence a humanitárních činností - prevence
kriminality, bezpečí pro seniory (40.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní sociální péče a pomoc ostaním skupinám obyvatelstva
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40,00

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - ORJ 09
§ 4392 Inspekce poskytování sociálních služeb
Položka
516
5169

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákup služeb

350,00

Nákup ostatních služeb

350,00

inspekce sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. - zahrnuta v příspěvku na výkon
státní správy (350.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Inspekce poskytování sociálních služeb

Celkem oblast 0958 - ostatní výdaje

350,00

1 000,50

Oblast sociální celkem

81 700,50

Celkem výdaje ORJ 09

503 160,50

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

400 160,50
103 000,00
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Odbor dopravy a silničního hospodářství - ORJ 10
1041 - vlastní příjmy
Daňové příjmy
§ 0000
Položka
135
1354

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

70,00

Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu

70,00

příjmy z eurolicencí (70.0 tis. Kč)

136

Správní poplatky

1361

Správní poplatky

1 000,00
1 000,00

předpokládaná částka za vydání správních rozhodnutí dle zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (1000.0 tis. Kč)

Celkem daňové příjmy

1 070,00

Nedaňové příjmy
§ 2212 Silnice
Položka
232
2329

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Ostatní nedaňové příjmy

5,00

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

5,00

náklady spojené s prodejem nemovitostí hrazené kupujícími (5.0 tis. Kč)

Celkem nedaňové příjmy Silnice

5,00

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Položka
221
2212

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Přijaté sankční platby

8 000,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

8 000,00

UZ 101 - kauce v silniční dopravě (2000.0 tis. Kč);
sankce za porušení ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (6000.0 tis. Kč)

232
2324

Ostatní nedaňové příjmy

300,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

300,00

náklady řízení související s výběrem sankčních plateb (300.0 tis. Kč)

Celkem nedaňové příjmy Ostatní záležitosti v silniční dopravě

§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě
Položka

8 300,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

211

Příjmy z vlastní činnosti

10,00

2112

Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupené za účelem prodeje)

10,00

213

Příjmy z pronájmu majetku

100,00

Příjmy z pronájmu pozemků

100,00

2131

příjmy z pronájmu pozemků ve vlastnictví kraje (100.0 tis. Kč)

Celkem nedaňové příjmy Ostatní záležitosti v dopravě
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Kapitálové příjmy
§ 2212 Silnice
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

311

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)

800,00

3111

Příjmy z prodeje pozemků

800,00

příjmy z prodeje pozemků ve vlastnictví kraje (800.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové příjmy Silnice

800,00

Celkem oblast 1041

10 285,00

1042 - dotace
Neinvestiční přijaté dotace
§ 0000
Položka
411
4116

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

176 372,00
176 372,00

UZ 27355 - dotace na část úhrady prokazatelné ztráty z provozu veřejné osobní drážní
dopravy (176372.0 tis. Kč)

Celkem neinvestiční přijaté dotace

176 372,00

Investiční přijaté dotace
§ 0000
Položka
421
4211

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR

3 000,00
3 000,00

UZ 98861 - refundace výdajů na majetkoprávní vypořádání zastavěných pozemků pod
silnicemi II. a III. třídy od MF ČR (3000.0 tis. Kč)

Celkem investiční přijaté dotace

3 000,00

Celkem oblast 1042

179 372,00

Celkem příjmy ORJ 10

189 657,00

Celkem běžné příjmy
Celkem kapitálové příjmy

185 857,00
3 800,00
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1051 - úřad
Běžné výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
513
5136

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákupy materiálu

15,00

Knihy, učební pomůcky a tisk

15,00

nákup odborných knih a novelizací zákonů (15.0 tis. Kč)

517

Ostatní nákupy

5173
5175

Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění

105,00
80,00
5,00

zajištění pohoštění u příležitosti návštěv a Semináře učitelů dopravní výchovy (5.0 tis. Kč)

5176

Účastnické poplatky na konference

20,00

registrační poplatky na semináře (20.0 tis. Kč)

536
5361

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

120,00

Nákup kolků

100,00

podávání žádostí na katastrálních úřadech v souvislosti s prodejem nemovitostí ve
vlastnictví kraje a ve správě SÚS Jihočeského kraje (100.0 tis. Kč)

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

20,00

daň z prodeje nemovitostí (20.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

240,00

Celkem oblast 1051

240,00

1052 - dotační tituly státu
Běžné výdaje
§ 2242 Provoz veřejné železniční dopravy
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

519

Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

176 372,00
176 372,00

UZ 27355 - dotace na část úhrady prokazatelné ztráty z provozu veřejné osobní drážní
dopravy (176372.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Provoz veřejné železniční dopravy

Celkem oblast 1052

176 372,00

1053 - grantová a dotační politika
Běžné výdaje
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu
Položka

176 372,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

532

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

200,00

5321

Neinvestiční transfery obcím

200,00

UZ 308 - grant na podporu programu BESIP - zajištění dopravy dětí prostřednictvím škol
na dětská dopravní hřiště (200.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Bezpečnost silničního provozu

200,00
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§ 2251 Letiště
Položka
522
5222

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

18,00

Neinvestiční transfery občanským sdružením

18,00

UZ 92 - neinvestiční příspěvek občanskému sdružení AEROKLUB Planá (18.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Letiště

18,00

Celkem oblast 1053

218,00

1056 - transfery společnostem s majetkovou účastí kraje
Běžné výdaje
§ 2251 Letiště
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

521

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

5213

Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům - právnickým osobám

19 000,00
19 000,00

UZ 810 - příspěvek na provoz pro Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. na služby
obecného hospodářského zájmu a činnosti související s bezpečností, kontrolou letového
provozu a provozu hasičské záchranné služby (19000.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Letiště

19 000,00

§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě
Položka
521
5213

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům
Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům - právnickým osobám

6 335,00
6 335,00

UZ 810 - příspěvek na provoz společnosti JIKORD, s. r. o. (6335.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti v dopravě

6 335,00

Kapitálové výdaje
§ 2251 Letiště
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

631

Investiční transfery podnikatelským subjektům

6313

Investiční transfery nefinančním podnikajicím subjektům - právnickým osobám

2 500,00
2 500,00

UZ 810 - investiční příspěvek pro Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. na služby
obecného zájmu (2500.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Letiště

2 500,00

§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

631

Investiční transfery podnikatelským subjektům

300,00

6313

Investiční transfery nefinančním podnikajicím subjektům - právnickým osobám

300,00

UZ 810 - investiční příspěvek společnosti JIKORD, s. r. o. (300.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Ostatní záležitosti v dopravě

Celkem oblast 1056

300,00

28 135,00
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1057 - transfery zřizovaným organizacím
Běžné výdaje
§ 2212 Silnice
Položka
533
5331

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

750 000,00
750 000,00

ORG 401 - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje:
příspěvek na provoz (622550.0 tis. Kč);
příspěvek na odpisy silnic II. a III. třídy a mostů (odpisování 60 let) (127450.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Silnice

750 000,00

Kapitálové výdaje
§ 2212 Silnice
Položka
635
6351

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

4 000,00
4 000,00

ORG 401 - Správa a údržba silnic Jihočeského kraje:
investiční příspěvek na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy (4000.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Silnice

4 000,00

Celkem oblast 1057

754 000,00

1058 - ostatní výdaje
Běžné výdaje
§ 2212 Silnice
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

516

Nákup služeb

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

4 200,00
800,00

vyhledávací studie obchvatu Nová Bystřice (800.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

3 400,00

náklady související s projektovou dokumentací protihlukových opatření (Tábor, Veselí
nad Lužnicí, Dačice, Písek, Dobev) (1500.0 tis. Kč);
náklady související s realizací opatření na odvodnění a protipovodňová opatření - TDI,
SDI a projektová dokumentace (500.0 tis. Kč);
náklady související s realizací protihlukových opatření na silnicích II. a III. třídy - TDI a
SDI (Mirotice, Milevsko, Český Krumlov, Tábor, Veselí nad Lužnicí) (700.0 tis. Kč);
náklady související s realizací úprav odpočívek - projektová dokumentace (200.0 tis. Kč);
ověření bytové funkce a zájmu (500.0 tis. Kč)
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§ 2212 Silnice
Položka
517
5171

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Ostatní nákupy

33 810,00

Opravy a udržování

33 810,00

náklady související s realizací protihlukových opatření:
Mirotice (1000.0 tis. Kč);
Milevsko, Soběslav, Strakonice (6000.0 tis. Kč);
Český Krumlov (3000.0 tis. Kč);
Tábor a Veselí nad Lužnicí (7300.0 tis. Kč);
odvodnění a protipovodňová opatření, sanace:
Březnice (1490.0 tis. Kč);
Soběslav - K Sedlečku (510.0 tis. Kč);
Český Krumlov - Havranní Skála (4500.0 tis. Kč);
Blažejovice (3510.0 tis. Kč);
Hluboká nad Vltavou - u mostu (3500.0 tis. Kč);
revitalizace odpočívek - Stádlec (2000.0 tis. Kč);
BESIP:
II/156 Novohradská ČB (500.0 tis. Kč);
Dobrá Voda ČB (500.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Silnice

38 010,00

§ 2223 Bezpečnost silničního provozu
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

513

Nákupy materiálu

510,00

5139

Nákup materiálu

510,00

propagační materiály pro program BESIP (10.0 tis. Kč);
publikace pro mateřské školky (500.0 tis. Kč)

516
5169

Nákup služeb

505,00

Nákup ostatních služeb

505,00

podpora programu BESIP - zajištění Dopravní soutěže mladých cyklistů - občerstvení pro
děti a ceny vítězům, semináře učitelů dopravní výchovy, bezpečnostní audity, brožury
BESIP (505.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Bezpečnost silničního provozu

1 015,00

§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě
Položka
516
5169

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákup služeb

2 540,00

Nákup ostatních služeb

2 540,00

výdaje na inzeráty a ostatní služby v oblasti dopravy (10.0 tis. Kč);
výdaje spojené s prodejem nemovitostí - znalecké posudky, geometrické plány k
pozemkům pod silnicemi II. a III. třídy (2500.0 tis. Kč);
výdaje spojené s výkonem státní správy v oblasti silničního hospodářství (30.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti v dopravě

2 540,00
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Kapitálové výdaje
§ 2212 Silnice
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

612

Pořízení dlouhodobého majetku

6121

Budovy, haly a stavby

53 200,00
53 200,00

projektová dokumentace k investiční výstavbě - Zadní Zvonková - Bližší Lhota, II/160
Český Krumlov, ostatní (1900.0 tis. Kč);
protipovodňová opatření - most Strýčice, most Pištín (10500.0 tis. Kč);
realizace investiční výstavby BESIP - křižovatka Střemily, Pěčnov, Vyšší Brod, Malenice úrovňové křížení (40200.0 tis. Kč);
výkup nemovitosti z důvodu bezpečnostní závady na silnicích II. a III. třídy (600.0 tis. Kč)

613

Pozemky

4 400,00

6130

Pozemky

4 400,00

doplatek směny pozemků s Lesy ČR - Přední Výtoň (4400.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Silnice

57 600,00

Celkem oblast 1058

99 165,00

1079 - dopravní obslužnost
Běžné výdaje
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
Položka
519
5193

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary
Výdaje na dopravní územní obslužnost

420 000,00
420 000,00

úhrada závazků veřejné služby v linkové osobní dopravě - základní dopravní obslužnost
včetně žákovského jízdného (420000.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Provoz veřejné silniční dopravy

420 000,00

§ 2242 Provoz veřejné železniční dopravy

(v tis. Kč)

Položka

Schválený rozpočet
2012

Účel

519

Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

360 000,00
360 000,00

úhrada závazků veřejné služby v drážní osobní dopravě - základní dopravní obslužnost
včetně žákovského jízdného (360000.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Provoz veřejné železniční dopravy

Celkem oblast 1079

360 000,00

780 000,00

Celkem výdaje ORJ 10

1 838 130,00

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

1 773 730,00
64 400,00
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1151 - úřad
Běžné výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
516
5167

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákup služeb

10,00

Služby školení a vzdělávání

10,00

účast pracovníků odboru na seminářích, školení, apod. (10.0 tis. Kč)

517

Ostatní nákupy

135,00

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

100,00

výdaje na cestovné zahrnující běžné pracovní cesty všech zaměstnanců odboru (práci
oddělení památkové péče v terénu, náklady související se zahraniční spoluprácí a prací
v oblasti mezinárodních projetktů EU) (100.0 tis. Kč)

5175

Pohoštění

25,00

pohoštění na pracovní schůzky komise kultury při Asociaci krajů ČR, porady
příspěvkových organizací a metodické porady památkové péče (25.0 tis. Kč)

5176

Účastnické poplatky na konference

10,00

účast pracovníků odboru na konferencích (10.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

145,00

Celkem oblast 1151

145,00

1153 - grantová a dotační politika
Běžné výdaje
§ 3311 Divadelní činnost
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

532

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

5321

Neinvestiční transfery obcím

2 000,00
2 000,00

UZ 746 - příspěvek na podporu českých divadel pro Jihočeské divadlo (2000.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Divadelní činnost

2 000,00

§ 3314 Činnosti knihovnické
Položka
532
5321

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Neinvestiční transfery obcím

8 212,00
8 212,00

UZ 744 - příspěvek na regionální funkce knihoven pro:
město Český Krumlov (944.0 tis. Kč);
město Dačice (356.0 tis. Kč);
město Jindřichův Hradec (1276.0 tis. Kč);
město Milevsko (330.0 tis. Kč);
město Prachatice (873.0 tis. Kč);
město Písek (1035.0 tis. Kč);
město Strakonice (1314.0 tis. Kč);
město Tábor (1794.0 tis. Kč);
město Třeboň (290.0 tis. Kč)
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§ 3314 Činnosti knihovnické
Položka
533
5331

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

3 938,00
2 788,00

UZ 744 - ORG 1304 - příspěvek na regionální funkce knihoven pro Jihočeskou vědeckou
knihovnu ČB (2788.0 tis. Kč)

5332

Neinvestiční transfery vysokým školám

1 150,00

UZ 92 - neinv. příspěvek Jihočeské univerzitě na činnost Britského centra (1150.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnosti knihovnické

12 150,00

§ 3315 Činnosti muzeí a galerií
Položka
522
5223

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům
Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem

1 250,00
250,00

UZ 92 - příspěvek Církvi československé husitské na památník Jana Husa v Husinci
(250.0 tis. Kč)

5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

1 000,00

UZ 318 - grantový program muzeí a galerií (1000.0 tis. Kč)

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

UZ 752 - finanční prostředky příspěvkovým organizacím v oblasti kultury na
dofinancování spoluúčasti rezortních grantů, podpora příspěvkových organizací (4000.0
tis.
Celkem běžnéKč)
výdaje Činnosti muzeí a galerií

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury
Položka
522
5229

4 000,00
4 000,00

5 250,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

20,00

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

20,00

UZ 94 - cena hejtmana Jihočeského kraje za zachování a rozvoj lidových tradic
(20.0 tis. Kč)

532

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

5321

Neinvestiční transfery obcím

1 500,00
1 500,00

UZ 92 - příspěvek pro Jihočeské divadlo na projekt Divadlo na venkově (1500.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti kultury

1 520,00
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§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek
Položka
532
5321

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Neinvestiční transfery obcím

3 000,00
3 000,00

přímá podpora obcí na zachování památkového fondu včetně jeho oprav a úprav, na
rozvoj cestovního ruchu souvisejícího s památkami UNESCO, na propagaci místa a na
provozování informačních center pro:
město Český Krumlov (2300.0 tis. Kč)
obec Jankov (Holašovice) (700.0 tis. Kč)

522
5229

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

19 000,00

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

19 000,00

UZ 310 - grant na obnovu nemovitých kulturních památek (14300.0 tis. Kč);
UZ 312 - grant na zvýšené náklady obnovy památ. chráněných staveb (3000.0 tis. Kč);
UZ 314 - grant na obnovu movitých předmětů kulturní hodnoty (1000.0 tis. Kč);
UZ 352 - grant na předprojektovou přípravu obnovy památek (700.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Zachování a obnova kulturních památek

§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot národního historického povědomí
Položka

22 000,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

532

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

5321

Neinvestiční transfery obcím

1 000,00
1 000,00

UZ 316 - grant na obnovu drobné sakrální architektury v krajině (1000.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Pořízení, zachování a obnova hodnot národního histor. povědomí

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře
Položka

1 000,00

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

3 750,00

5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

3 750,00

UZ 748 - příspěvky v oblasti kultury a postupových přehlídek (3750.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Zájmová činnost v kultuře

3 750,00

Celkem oblast 1153

47 670,00

1157 - transfery zřizovaným organizacím
Běžné výdaje
§ 3311 Divadelní činnost

(v tis. Kč)

Položka

Schválený rozpočet
2012

Účel

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

8 941,00
8 941,00

ORG 7301 - neinvestiční příspěvek na činnost Divadla Oskara Nedbala v Táboře
(8941.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Divadelní činnost

8 941,00
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§ 3312 Hudební činnost
Položka
533
5331

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

16 673,00
16 673,00

ORG 1303 - neinvestiční příspěvek na činnost Jihočeské komorní filharmonie
(16673.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Hudební činnost

16 673,00

§ 3314 Činnosti knihovnické
Položka
533
5331

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

37 736,00
37 736,00

ORG 1304 - neinvestiční příspěvek na činnost Jihočeské vědecké knihovny ČB
(37736.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnosti knihovnické

37 736,00

§ 3315 Činnosti muzeí a galerií
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

93 834,00
93 834,00

neinvestiční příspěvek na činnost:
ORG 1301 - Alšovy jihočeské galerie Hluboká nad Vltavou (18622.0 tis. Kč);
ORG 1305 - Jihočeského muzea v ČB (28498.0 tis. Kč);
ORG 2301 - Regionálního muzea v ČK (6961.0 tis. Kč);
ORG 3301 - Muzea Jindřichohradecka (11846.0 tis. Kč);
ORG 4301 - Prácheňského muzea v Písku (14496.0 tis. Kč);
ORG 5301 - Prachatického muzea (6759.0 tis. Kč);
ORG 6301 - Muzea středního Pootaví ve Strakonicích (6652.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnosti muzeí a galerií

93 834,00

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

7 300,00
7 300,00

ORG 1302 - neinvestiční příspěvek na činnost Hvězdárny a planetária ČB s pobočkou
na Kleti (7300.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti kultury

7 300,00

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť
Položka
533
5331

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

16 880,00
16 880,00

ORG 1307 - neinvestiční příspěvek na činnosti ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou
(16880.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ochrana druhů a stanovišť

16 880,00
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Kapitálové výdaje
§ 3315 Činnosti muzeí a galerií
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

635

Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím

6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

28 000,00
28 000,00

ORG 1305 - Jihočeské muzeum v ČB - celková rekonstrukce hlavní budovy v ČB
(28000.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Činnosti muzeí a galerií

28 000,00

Celkem oblast 1157

209 364,00

1158 - ostatní výdaje
Běžné výdaje
§ 3315 Činnosti muzeí a galerií
Položka
516
5169

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákup služeb

40,00

Nákup ostatních služeb

40,00

nákup školících a vzdělávacích služeb při pořádání odborných seminářů apod.
pro příspěvkové organizace (40.0 tis. Kč)

536

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům

12,00

5361

Nákup kolků

12,00

platby za pořízení kolkových známek na změny ve zřizovacích listinách příspěvkových
organizací od obchodního rejstříku (12.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnosti muzeí a galerií

52,00

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury
Položka
513
5136

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákupy materiálu

10,00

Knihy, učební pomůcky a tisk

10,00

nákup odborných neperiodických publikací a knih:
kancelář vedoucí OKPP (2.0 tis. Kč);
oddělení kultury (2.5 tis. Kč);
oddělení památkové péče (3.0 tis. Kč);
oddělení zřizovaných organizací (2.5 tis. Kč)

516

Nákup služeb

400,00

5169

Nákup ostatních služeb

400,00

výdaje na tlumočnické služby související se spoluprácí se zahraničím, činnosti
v mezinárodních pracovních skupinách, překlady pro vlastní ediční činnost v kultuře a
korektury rodilých mluvčích (80.0 tis. Kč);
výdaje na vlastní ediční činnost - dotisk propagačního materiálu v kultuře (150.0 tis. Kč);
výdaje na zahraniční spolupráci v oblasti přeshraničních projektů, spolupráce s českými
centry v zahraničí a dalšími subjekty na území ČR (170.0 tis. Kč)
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§ 3319 Ostatní záležitosti kultury
Položka
517
5173

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Ostatní nákupy

265,00

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

100,00

cestovné na zahraniční spolupráci v oblasti přeshraničních projektů, spolupráce s
českými centry v zahraničí (100.0 tis. Kč)

5175

Pohoštění

165,00

pohoštění v rámci akcí pořádaných ve spolupráci s českými centry a dalšími
organizacemi v rámci spolupráce v kultuře v zahraničí i v ČR (165.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti kultury

675,00

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek
Položka
513
5139

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel
Nákupy materiálu

3,00

Nákup materiálu

3,00

nákup materiálu k dokumentační činnosti nezbytné pro výkon památ. péče (3.0 tis. Kč)

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

516

Nákup služeb

167,00

5166
5169

Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb

137,00
30,00

pokračování zpracování specializ. kapitol do koncepce památkové péče (15.0 tis. Kč);
výdaje na nákup služeb především k dokumentační činnosti (15.0 tis. Kč)

517
5179

Ostatní nákupy

100,00

Ostatní nákupy jinde nezařazené

100,00

odměny za archeologické nálezy (100.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Zachování a obnova kulturních památek

270,00

Celkem oblast 1158

997,00

Celkem výdaje ORJ 11

258 176,00

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

230 176,00
28 000,00
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1251 - úřad
Běžné výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Účel

513

Nákupy materiálu

5136
5137

Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek

6 255,00
5,00
4 850,00

laserové tiskárny, scanery (550.0 tis. Kč);
notebooky (1500.0 tis. Kč);
personální počítače - obnova (2000.0 tis. Kč);
ostatní drobný materiál (800.0 tis. Kč)

5139

Nákup materiálu

1 400,00

ostatní spotřební materiál - média, propojovací kabely, cartridge, tonery do barevných
tiskáren, papír do ploterů, tiskové hlavy (900.0 tis. Kč);
renovace tonerů (500.0 tis. Kč)

516

Nákup služeb

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

7 586,00
1 565,00

pravidelný měsíčná poplatek za internetovou konektivitu (1020.0 tis. Kč);
pravidelný měsíční poplatek za datové služby GPRS + služba BlackBerry (400.0 tis. Kč);
poplatek za prodloužení + nové podpisové certifikáty od České pošty (80.0 tis. Kč);
časová razítka (60.0 tis. Kč);
poplatek za domény (5.0 tis. Kč)

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

128,00

převod z roku 2011 - smlouva Legislativa a dokumentace ISVS (78.0 tis. Kč);
konzultační služby k obtížně řešitelné problematice (50.0 tis. Kč)

5168

Služby zpracování dat

313,00

data RZM 25 (300.0 tis. Kč);
aktualizace majetkových dat Správa a údržba silnic (13.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

5 580,00

měsíční poplatek za svěřenou správu SW CLIX (100.0 tis. Kč);
pravidelný měsíční poplatek za svěřenou správu síťové infrastruktury (900.0 tis. Kč);
roční podpora SW právních informací ASPI (210.0 tis. Kč);
roční podpora SW spisové služby GINIS (400.0 tis. Kč);
roční podpora ekonomického SW GINIS (700.0 tis. Kč);
roční podpora účetního SW pro PO (260.0 tis. Kč);
roční poplatek za podporu SW Docházka ANet (35.0 tis. Kč);
roční poplatek za podporu SW dotace LH a evidence lesního hospodářství (50.0 tis. Kč);
roční poplatek za podporu SW evidence dopravních agend (22.0 tis. Kč);
roční poplatek za podporu SW evidence znečišťování ovzduší (20.0 tis. Kč);
roční poplatek za podporu SW personální agendy Fluxpam (135.0 tis. Kč);
roční poplatek za podporu VMvare (100.0 tis. Kč);
roční poplatek za podporu databázového serveru Oracle (200.0 tis. Kč);
roční poplatek za technickou podporu Help Desk (40.0 tis. Kč);
roční poplatek za technickou podporu SW 602XML Designer (72.0 tis. Kč);
roční poplatek za technickou podporu SW EVI a ESPI (100.0 tis. Kč);
roční poplatek za technickou podporu SW Medis alarm (jedovaté látky) (10.0 tis. Kč);
roční poplatek za technickou podporu SW POV (20.0 tis. Kč);
roční poplatek za technickou podporu SW SefeNet (20.0 tis. Kč);
roční poplatek za technickou podporu SW VITA sw (44.0 tis. Kč);
roční poplatek za technickou podporu SW iUsnesení (44.0 tis. Kč);
roční poplatek za technickou podporu SW602 (75.0 tis. Kč);
roční poplatek za technickou podporu na SW T-WIST (195.0 tis. Kč);
roční poplatky za technickou podporu geografický SW ArcGIS (620.0 tis. Kč);
roční poplatky za technické podpory drobných SW odborů (400.0 tis. Kč);
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§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
5169

(v tis. Kč)
Účel

Schválený rozpočet
2012

Nákup ostatních služeb
roční smluvní služby k SW GINIS Eko a GINIS SSL (250.0 tis. Kč)
servisní smlouva na routery CISCO (340.0 tis. Kč);
servisní smlouva na zálohovací hardware (60.0 tis. Kč);
update SW Legato (130.0 tis. Kč);
čtvrtletní poplatek za technickou podporu SW CLIX (28.0 tis. Kč)

517
5171

Ostatní nákupy

4 528,00

Opravy a udržování

200,00

předpokládané náklady na pozáruční opravy hardware (200.0 tis. Kč)

5172

Programové vybavení

4 200,00

smlouva Microsoft Enterprise Agreement - roční platba za produkty firmy Microsoft
(3700.0 tis. Kč);
drobný uživatelský a odborový software (500.0 tis. Kč)

5173
5175
5176

Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění
Účastnické poplatky na konference

519

Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary

5194

Věcné dary

532

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

70,00

Neinvestiční transfery krajům

70,00

5323

100,00
13,00
15,00

2,00
2,00

roční příspěvek Moravskoslezskému kraji (spolufinancování výdajů za služby související s
povozem "videokonference") (70.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

18 441,00

Kapitálové výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka

(v tis. Kč)
Účel

611

Pořízení nehmotného investičního majetku

6111

Programové vybavení

Schválený rozpočet
2012

3 000,00
3 000,00

rozšíření SSL (200.0 tis. Kč);
rozšíření SW FormServer (300.0 tis. Kč);
rozšíření SW iUsnesení (300.0 tis. Kč);
rozšíření ekonomického systému GINIS (nové moduly) (700.0 tis. Kč);
SW vybavení dle požadavků odborů (700.0 tis. Kč);
upgrade agendových SW pro přizpůsobení se základními registry (300.0 tis. Kč);
upgrade hlasovacího zařízení v sále zastupitelstva (500.0 tis. Kč)

612

Pořízení dlouhodobého majetku

6125

Výpočetní technika

1 900,00
1 900,00

aktivní síťové prvky (900.0 tis. Kč);
HW servery (500.0 tis. Kč);
příslušenství k serverům (500.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Činnost regionální správy

4 900,00

Celkem oblast 1251

23 341,00

Celkem výdaje ORJ 12

23 341,00

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

18 441,00
4 900,00
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Fond sociálních potřeb - ORJ 13
1344 - příjmy fondu
Nedaňové příjmy
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Položka
214
2141

Účel

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku

10,00

Příjmy z úroků (část)

10,00

příjmy spojené s vedením samostatného účtu FSP (10.0 tis. Kč)

Celkem nedaňové příjmy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

10,00

Celkem oblast 1344

10,00

Celkem příjmy ORJ 13

10,00

Celkem běžné příjmy
Celkem kapitálové příjmy

10,00
0,00

1354 - výdaje fondu
Běžné výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka

Účel

516

Nákup služeb

5169

Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet
2012

1 200,00
1 200,00

nákup stravenek ORG 1053000000 (1200.0 tis. Kč)

549
5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

3 668,99
3 668,99

příspěvek zaměstnanci z FSP na penzijní pojištění, lázeňskou péči a rekreaci a životní
jubilea (3668.99 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

4 868,99

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Položka

Účel

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

516

Nákup služeb

1,50

5163

Služby peněžních ústavů

1,50

poplatky spojené s vedením samostatného účtu FSP (1.5 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

1,50

Celkem oblast 1354

4 870,49

Celkem výdaje ORJ 13

4 870,49

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

4 870,49
0,00
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Odbor evropských záležitostí - ORJ 14
1451 - úřad
Běžné výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka

(v tis. Kč)
Účel

513

Nákupy materiálu

5137
5139

Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu

Schválený rozpočet
2012

12,00
5,00
7,00

516

Nákup služeb

26,00

5166
5169

Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup ostatních služeb

23,00
3,00

517

Ostatní nákupy

162,00

5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

150,00
12,00
200,00

Celkem oblast 1451

200,00

1453 - grantová a dotační politika
Běžné výdaje
§ 3636 Územní rozvoj
Položka
522
5222

(v tis. Kč)
Účel

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům
Neinvestiční transfery občanským sdružením

Schválený rozpočet
2012

21 500,00
21 500,00

realizace AP PRK (21500.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Územní rozvoj

21 500,00

Kapitálové výdaje
§ 3636 Územní rozvoj
Položka

(v tis. Kč)
Účel

634

Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

6341

Investiční transfery obcím

Schválený rozpočet
2012

50 100,00
50 100,00

realizace AP PRK (50100.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Územní rozvoj

50 100,00

Celkem oblast 1453

71 600,00

Celkem výdaje ORJ 14

71 800,00

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

21 700,00
50 100,00
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Oddělení interního auditu - ORJ 15
1551 - úřad
Běžné výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
513
5136

(v tis. Kč)
Účel

Schválený rozpočet
2012

Nákupy materiálu

5,00

Knihy, učební pomůcky a tisk

5,00

nákup odborné literatury pro potřeby oddělení (5.0 tis. Kč)

516

Nákup služeb

5,00

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

2,00

konzultace s externími odborníky (2.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

517

Ostatní nákupy

73,00

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

60,00

5173

3,00

cestovné pracovníků oddělení na kontroly příspěvkových organizací, semináře,
konference, porady (60.0 tis. Kč)

5175

Pohoštění

3,00

porady interních auditorů (3.0 tis. Kč)

5176

Účastnické poplatky na konference

10,00

účast na konferencích - konference kvality ve veřejné správě, ke kontrole a internímu
auditu (10.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

83,00

Celkem oblast 1551

83,00

Celkem výdaje ORJ 15

83,00

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

83,00
0,00

105

hhhh

106

Odbor krajský živnostenský úřad - ORJ 16
1651 - úřad
Běžné výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
513
5136

(v tis. Kč)
Účel

Schválený rozpočet
2012

Nákupy materiálu

4,00

Knihy, učební pomůcky a tisk

4,00

nákup literatury pro odborný rozvoj pracovníků odboru (4.0 tis. Kč)

516

Nákup služeb

7,00

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

7,00

konzultační, poradenské a právní služby, odborné posudky a analýzy, jejichž potřeba
vznikne v rozhodovacím procesu správního orgánu (7.0 tis. Kč)

517
5173

Ostatní nákupy

38,00

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

35,00

úhrada cestovních náhrad a stravného - kontroly v oblasti regulace reklamy, cenové
kontroly, kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku cen a úseku živnostenského
podnikání (35.0 tis. Kč)

5175

Pohoštění

3,00

úhrada občerstvení při odborných seminářích, při poradách s obecními živnostenskými
úřady a při jednáních vedoucího odboru (3.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

49,00

Celkem oblast 1651

49,00

Celkem výdaje ORJ 16

49,00

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

49,00
0,00
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Fond vodního hospodářství - ORJ 18
1844 - příjmy fondu
Nedaňové příjmy
§ 2310 Pitná voda
Položka
234
2342

(v tis. Kč)
Účel

Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům
Platby za odebrané množství podzemní vody

Schválený rozpočet
2012

16 000,00
16 000,00

příjmy za odběr podzemních vod (16000.0 tis. Kč)

Celkem nedaňové příjmy Pitná voda

16 000,00

Celkem oblast 1844

16 000,00

Celkem příjmy ORJ 18

16 000,00

Celkem běžné příjmy
Celkem kapitálové příjmy

16 000,00
0,00

1853 - grantová a dotační politika
Kapitálové výdaje
§ 2310 Pitná voda
Položka
634
6341

(v tis. Kč)
Účel

Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Investiční transfery obcím

Schválený rozpočet
2012

6 000,00
6 000,00

10% spolufinancování akcí v rámci dotačního programu MZe - UZ 753 (6000.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Pitná voda

6 000,00

Celkem oblast 1853

6 000,00

1854 - výdaje fondu
Běžné výdaje
§ 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství
Položka
516
5169

(v tis. Kč)

Účel
Nákup služeb

Schválený rozpočet
2012

10 000,00

Nákup ostatních služeb

10 000,00

povinná rezerva na havárie dle § 42 odst. 4 vodního zákona (10000.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní správa ve vodním hospodářství

10 000,00

Celkem oblast 1854

10 000,00

Celkem výdaje ORJ 18

16 000,00

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

10 000,00
6 000,00
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Strukturální fondy EU - ORJ 20
2060 - projekty EU administrované přímo ORJ 20
Nedaňové příjmy
§ 0000
Položka
241
2412

Účel
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinan. subjektů - práv. osob

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

4 524,00
4 524,00

Jihočeské nemocnice a. s. - "Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung
Niederösterreich - Südböhmen" (Healthacross - Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratka NFV
(1430.9 tis. Kč);
Jihočeské nemocnice a. s. - "Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung
Niederösterreich - Südböhmen" (Healthacross - Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratka NFV
(z kofinancování) (805.2 tis. Kč);
Regionální sdružení Šumava - "Školní výlety do jižních Čech, Šumavy a Dolního
Bavorska" (Cíl 3 ČR - Bavorsko) - vratka NFV (2287.8 tis. Kč)

242
2420

Splátky půjčených prostředků od obec. prospěš. spol. a podob. subjektů
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a podobných subjektů

2 804,72
2 804,72

Cisterciácké opatství Vyšší Brod - "Přeshraniční Zemská výstava Horní Rakousko/jižní
Čechy, část II. (realizace)" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratka NFV (1500.0 tis. Kč);
JAIP o. p. s. - "Prostředí JVTP - první etapa" (OPPI - program Prosperita) - vratka NFV
(1304.7 tis. Kč)

245
2451

Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací
Alšova jihočeská galerie - "Uspořádání mezinárodního malířského sympozia v Hluboké
nad Vlt." (Fond malých projektů Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratka NFV (171.5 tis. Kč);
Alšova jihočeská galerie - "Zprostředkování kultury - obohacení edukační činnosti AJG"
(Fond malých projektů Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratka NFV (85.0 tis. Kč);
Dětský domov a ŠJ Zvíkovské Podhradí - "Regenerace zahrady Dětského domova a
Školní jídelny, Zvíkovské Podhradí" (OP ŽP) - vratka NFV (1030.8 tis. Kč);
Gymnázium Písek - "Snížení energetické náročnosti Gymnázia Písek" (Zateplení objektu
Gymnázia Písek) (OP ŽP) - vratka NFV (4092.8 tis. Kč);
JCCR - "Bez hranic - společný marketingový program Horní Rakousko - jižní Čechy
2011 - 2013" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratka NFV (1503.0 tis. Kč);
JCCR - "Podpora zahraničního příjezdového CR jižní Čechy - Horní Rakousko Waldviertel" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratka NFV (8606.7 tis. Kč);
JCCR - "Školní výlety do jižních Čech a příhraničních regionů Dolního a Horního
Rakouska" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratky NFV (2006.5 tis. Kč);
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích - "Rožmberkové v literatuře" (Fond
malých projektů Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratka NFV (156.0 tis. Kč);
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - "Rožmberkové a rybníkářství v jižních
Čechách a Waldviertlu" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratka NFV (2691.0 tis. Kč);
Muzeum středního Pootaví Strakonice - "Rožmberkové 2011 - působení řádu maltézských
rytířů ve Strakonicích" (Dispoziční fond - Cíl 3 ČR - Bavorsko) - vratka návratné
finanční výpomoci (211.1 tis. Kč);
Muzeum středního Pootaví Strakonice - "Společná prezentace starého mlynářství
na Šumavě a v Bavorském lese" (Cíl 3 ČR - Bavorsko) - vratka NFV (8174.6 tis. Kč);
Prachatické muzeum - "1000 let soumarských stezek mezi Bavorskem a Čechami"
(Cíl 3 ČR - Bavorsko) - vratky NFV (2592.5 tis. Kč);
Prachatické muzeum - "Rožmberkové 2011 - vyplacení žoldu pasovským" (Dispoziční
fond - Cíl 3 ČR - Bavorsko) - vratka NFV (208.0 tis. Kč)
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44 416,44
44 416,44

Strukturální fondy EU - ORJ 20
§ 0000

(v tis. Kč)

Položka
2451

Účel

Schválený rozpočet
2012

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací
Regionální muzeum v Českém Krumlově - "Rožmberkové 2011- historické kostýmy doby
posledních Rožmberků" (Fond malých projektů Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratka NFV
(237.7 tis. Kč);
Regionální muzeum v Č. Krumlově - "Přeshraniční zemská výstava H. Rakousko/jižní
Čechy část I. (příprava)" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratka NFV (858.1 tis. Kč);
SŠ rybářská a vodohospodářská J. Krčína Třeboň - "Stavební úpravy v areálu Střední
školy rybářské a vodohospodářské v Třeboni" (OP ŽP) - vratka NFV (1917.5 tis. Kč);
SŠ České Velenice - "Snížení energetické náročnosti na domově mládeže a škole"
(SŠ Velenice - Škola a Internát) (OP ŽP) - vratka NFV (4350.0 tis. Kč);
VOŠ SPŠ automobilní a technická, areál Lidická, České Budějovice - "Snížení
energetické náročnosti" (OP ŽP) - vratka NFV (2831.2 tis. Kč);
VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice - "Přeshraniční spolupráce VOŠ,
SPŠ automobilní a technická České Budějovice a Staatliche Berufschule Deggendorf"
(Cíl 3 ČR - Bavorsko) - vratka NFV (725.3 tis. Kč);
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám "Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2010 - 2013" (Cíl 3 ČR - Rakousko) - vratka
NFV (1966.5 tis. Kč)

Celkem nedaňové příjmy

51 745,16

Neinvestiční přijaté dotace
§ 0000
Položka
411
4116

(v tis. Kč)
Účel

Schválený rozpočet
2012

Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

600,00

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

600,00

OP VK - Technická pomoc (OP VK) - vratka z předfinancování (600.0 tis. Kč)

415
4152

Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí
Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

5 284,20
5 284,20

"RECOM" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratky z předfinancování (1371.1 tis. Kč);
"SoNorA" (INTERREG IVB - OP Nadnárodní spolupráce) - vratka z předfinancování
(2814.1 tis. Kč);
"Technická pomoc ČR (kód 85) - Jihočeský kraj" (Cíl 3 ČR - Bavorsko) - vratky
z předfinancování (276.6 tis. Kč);
"Technická pomoc ČR (kód 86) - Jihočeský kraj" (Cíl 3 ČR - Bavorsko) - vratky
z předfinancování (322.6 tis. Kč);
"Technická pomoc ČR - Jihočeský kraj" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratky
z předfinancování (499.7 tis. Kč)

Celkem neinvestiční přijaté dotace

5 884,20

Celkem oblast 2060

57 629,36

112

Strukturální fondy EU - ORJ 20
2061 - projekty EU administrované přímo ORJ 20
Neinvestiční přijaté dotace
§ 0000
Položka
411
4116

Účel
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

150 577,92
150 577,92

Globální grant OP VK (OP VK) - průběžné financování (150000.0 tis. Kč);
OP VK - Technická pomoc (OP VK) - vratka z předfinancování (577.9 tis. Kč)

Celkem neinvestiční přijaté dotace

150 577,92

Celkem oblast 2061

150 577,92

2062 - EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)
Nedaňové příjmy
§ 2143 Cestovní ruch
Položka

Účel

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

232

Ostatní nedaňové příjmy

244,24

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

244,24

"Prezentace Jihočeského kraje v Dolním Rakousku" (Fond malých projektů, Cíl EÚS ČR Rakousko) - vratka z předfinancování (124.2 tis. Kč);
"Prezentace Jihočeského kraje v Horním Rakousku" (Fond malých projektů, Cíl EÚS ČR Rakousko) - vratka z předfinancování (120.0 tis. Kč)

Celkem nedaňové příjmy Cestovní ruch

244,24

Neinvestiční přijaté dotace
§ 0000
Položka

(v tis. Kč)
Účel

411

Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Schválený rozpočet
2012

1 002,45
561,20

"Vzdělávání v eGON Centru JčK" (4.1 OP LZZ) - vratka z předfinan. (426.2 tis. Kč);
"Zpracování rizikové analýzy lokality Milevsko" (OP ŽP) - vratka z předfinancování
(135.0 tis. Kč)

4118

Neinvestiční převody z Národního fondu

441,25

"Operativní systém dlouhodobého monitoringu těles vodohospodářské soustavy
Jihočeského kraje s cílem omezení možnosti vzniku zvláštní povodně" (FM EHP/Norsko) vratka z předfinancování (441.2 tis. Kč)

412

Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně

4123

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
převod z roku 2011 - "Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)"
(1.1 ROP 5. výzva) - vratka z předfinancování (220.1 tis. Kč);
převod z roku 2011 - "Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P4)"
(1.1 ROP 10. výzva) - vratka z předfinancování (283.1 tis. Kč);
"Prezentace JčK v oblasti cestovního ruchu v zahraničí" (3.3 ROP 2. výzva) - vratka
z předfinancování (1493.4 tis. Kč);
"Přeložka II/157, 1. úsek, část 1.2_České Budějovice" (1.1 ROP 5. výzva) - vratka
z předfinancování (185.0 tis. Kč)
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2 181,69
2 181,69

Strukturální fondy EU - ORJ 20
§ 0000

(v tis. Kč)

Položka
415
4152

Účel
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí
Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

Schválený rozpočet
2012

7 111,86
6 714,66

převod z roku 2011 - "Zlepšení přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Nová
Bystřice - Grametten" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratka z předfinancování (53.5 tis. Kč);
převod z roku 2011 - "Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Nová Bystřice Grametten, II. etapa" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratka z předfinancování (53.5 tis. Kč);
Analýza sítí a rozvoje území Evropského regionu V. Bavorsko/H. Rakousko /jihozápadní
Čechy (Cíl 3 ČR - Bavorsko) - vratka z předfinancování (248.3 tis. Kč);
"Kulturní most - Kulturbrücke - Cultural Bridge: vytvoření sítě kulturních center v JčK"
(Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratka z předfinancování (3018.7 tis. Kč);
"Porta culturae" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratka z předfinancování (2916.0 tis. Kč);
"Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) vratka z předfinancování (376.3 tis. Kč);
"Zlepšení přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Strážný - Philippsreut" (Cíl 3
ČR - Bavorsko) - vratky z předfinancování (48.2 tis. Kč)

4153

Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie

397,20

"Evropské informační středisko Europe Direct" (jiné programy EU) - vratka
z předfinancování (397.2 tis. Kč)

Celkem neinvestiční přijaté dotace

10 296,00

Investiční přijaté dotace
§ 0000
Položka

(v tis. Kč)
Účel

421

Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Schválený rozpočet
2012

61 410,99
61 410,99

"Rozvoj služeb eGovernmentu v JčK" (IOP) - vratka z předfinancování (11093.5 tis. Kč);
"Snížení energetické náročnosti SOU Hněvkovice, Týn nad Vltavou" (OP ŽP) - vratka
z předfinancování (38732.8 tis. Kč);
"Snížení energetické náročnosti SOŠ a COP Hluboká nad Vltavou" (OP ŽP) - vratka
z předfinancování (1963.7 tis. Kč);
"Snížení energetické náročnosti Střední rybářské školy a VOŠ VHE Vodňany" (OP ŽP) vratka z předfinancování (2823.8 tis. Kč);
"Snížení energetické náročnosti SŠ Bydlinského, Tábor" (OP ŽP) - vratka
z předfinancování (3794.4 tis. Kč);
"Snížení energetické náročnosti SŠ strojírenská, Dačice" (OP ŽP) - vratka
z předfinancování (3002.5 tis. Kč)

422

Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně

4223

Investiční přijaté transfery od regionálních rad
převod z roku 2011 - "Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)" (1.1 ROP
5. výzva) - vratka z předfinancování (354137.7 tis. Kč);
převod z roku 2011 - "Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P4)" (1.1 ROP
10. výzva) - vratka z předfinancování (279434.0 tis. Kč);
"Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. - II. etapa" (1.4 ROP 12. výzva)
- vratka z předfinancování a DPH (29179.8 tis. Kč);
"Přeložka II/157, 1. úsek, část 1.2_České Budějovice" (1.1 ROP 5. výzva) - vratka
z předfinancování (121684.4 tis. Kč)
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§ 0000

(v tis. Kč)

Položka
423
4232

Účel
Investiční přijaté transfery ze zahraničí
Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

Schválený rozpočet
2012

89 756,33
89 756,33

převod z roku 2011 - "Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Nová Bystřice Grametten" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratka z předfinancování (7076.8 tis. Kč);
převod z roku 2011 - "Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Nová Bystřice Grametten, II. etapa" (Cíl 3 ČR - Rakousko) - vratka z předfinancování (6240.2 tis. Kč);
převod z roku 2011 - "Zlepšení přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Hluboká Schaditz" (Cíl 3 EÚS ČR - Rakousko) - vratka z předfinancování (22063.6 tis. Kč);
"LABEL (ELLA II)" (OP Nadnár. spolupráce) - vratka z předfinancování (3088.3 tis. Kč);
"Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody Strážný - Nové Údolí"
(Cíl 3 ČR - Bavorsko) - vratka z předfinancování (18701.1 tis. Kč);
"Zlepšení přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Strážný - Philippsreut" (Cíl 3
ČR - Bavorsko) - vratka z předfinancování (32586.0 tis. Kč)

Celkem investiční přijaté dotace

935 603,32

Celkem oblast 2062

946 143,56

2063 - EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)
Neinvestiční přijaté dotace
§ 0000
Položka
411
4116

Účel
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

42 114,28
42 114,28

"Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji" (3.1 OP LZZ 5. výzva) - průběžné
financování (40000.0 tis. Kč);
"Zpracování rizikové analýzy lokality Milevsko" (OP ŽP) - průběžné financování
(2114.2 tis. Kč)

Celkem neinvestiční přijaté dotace

42 114,28

Investiční přijaté dotace
§ 0000
Položka
421
4216

(v tis. Kč)
Účel

Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Schválený rozpočet
2012

50 000,00
50 000,00

"Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji" (OP ŽP) průběžné financování (50000.0 tis. Kč)

Celkem investiční přijaté dotace

50 000,00

Celkem oblast 2063

92 114,28
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2064 - projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)
Neinvestiční přijaté dotace
§ 0000
Položka
411
4116

Účel
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

5 000,00
5 000,00

příjmy neinvestiční (projekty EU ostatní - rezerva na nové projekty) - vratky
z předfinancování či NFV (5000.0 tis. Kč)

Celkem neinvestiční přijaté dotace

5 000,00

Investiční přijaté dotace
§ 0000
Položka
421
4216

(v tis. Kč)
Účel

Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Schválený rozpočet
2012

2 914,68
2 914,68

příjmy investiční (projekty EU ostatní - rezerva na nové projekty) - vratky
z předfinancování či NFV (2914.6 tis. Kč)

Celkem investiční přijaté dotace

2 914,68

Celkem oblast 2064

7 914,68

2065 - projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)
Neinvestiční přijaté dotace
§ 0000
Položka

Účel

411

Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

31 370,05
31 370,05

příjmy neinvestiční (projekty EU ostatní - rezerva na nové projekty) - průběžné
financování (31370.0 tis. Kč)

Celkem neinvestiční přijaté dotace

31 370,05

Investiční přijaté dotace
§ 0000
Položka

(v tis. Kč)
Účel

421

Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Schválený rozpočet
2012

3 730,08
3 730,08

příjmy investiční (projekty EU ostatní - rezerva na nové projekty) - průběžné financování
(3730.0 tis. Kč)

Celkem investiční přijaté dotace

3 730,08

Celkem oblast 2065

35 100,13
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2069 - projekty EU administrované přímo ORJ 20
Nedaňové příjmy
§ 2143 Cestovní ruch
Položka
222
2229

Účel

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Přijaté vratky transf. a ost. příjmy z finan. vypořádání předchozích let

145,78

Ostatní přijaté vratky transferů

145,78

JCCR - "Podpora zahraničního příjezdového CR jižní Čechy - Horní Rakousko Waldviertel" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - vratka kofinancování (145.7 tis. Kč)

Celkem nedaňové příjmy Cestovní ruch

145,78

Celkem oblast 2069

145,78

Celkem příjmy ORJ 20

1 289 625,71

Celkem běžné příjmy
Celkem kapitálové příjmy

297 377,63
992 248,08
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2066 - projekty EU administrované přímo ORJ 20
Běžné výdaje
§ 2143 Cestovní ruch
Položka
533
5331

Účel

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

197,75

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

197,75

JCCR - "Bez hranic - společný marketingový program Horní Rakousko - jižní Čechy
2011 - 2013" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - kofinancování (197.7 tis. Kč)

565
5651

Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím
Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

1 779,75
1 779,75

JCCR - "Bez hranic - společný marketingový program Horní Rakousko - jižní Čechy
2011 - 2013" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - NFV (1779.7 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Cestovní ruch

1 977,50

§ 2280 Výzkum a vývoj v dopravě
Položka
590
5909

(v tis. Kč)
Účel

Schválený rozpočet
2012

Ostatní neinvestiční výdaje

2 311,13

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

2 311,13

"SoNorA" (INTERREG IVB - OP Nadnár. spolupráce) - kofinancování (346.6 tis. Kč);
"SoNorA" (INTERREG IVB - OP Nadnár. spolupráce) - předfinancování (1964.4 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Výzkum a vývoj v dopravě

2 311,13

§ 2580 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí
Položka
562
5621

Účel

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím

960,90

Neinvestiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem

960,90

JAIP o. p. s. - "Prostředí JVTP - první etapa" (OPPI - program Prosperita) - návratná
finanční výpomoc (960.9 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí

960,90

§ 3122 Střední odborné školy
Položka

(v tis. Kč)
Účel

Schválený rozpočet
2012

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

72,72

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

72,72

VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice - "Přeshraniční spolupráce VOŠ,
SPŠ automobilní a technická České Budějovice a Staatliche Berufschule Deggendorf"
(Cíl 3 ČR - Bavorsko) - kofinancování (72.7 tis. Kč)

565

Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím

654,46

5651

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

654,46

VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice - "Přeshraniční spolupráce VOŠ,
SPŠ automobilní a technická České Budějovice a Staatliche Berufschule Deggendorf"
(Cíl 3 ČR - Bavorsko) - NFV (654.4 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Střední odborné školy

727,18
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§ 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže
Položka
533
5331

Účel

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

118,50

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

118,50

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám "Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2010 - 2013" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) kofinancování (118.5 tis. Kč)

565
5651

Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím
Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

1 066,50
1 066,50

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám "Interkulturní vzdělávání pro děti a dospělé 2010 - 2013" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) NFV (1066.5 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní zařízení související s výchovou a vzdělávání mládeže

1 185,00

§ 3212 Výzkum a vývoj na vysokých školách
Položka

(v tis. Kč)

Účel

Schválený rozpočet
2012

533

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

100,00

5332

Neinvestiční transfery vysokým školám

100,00

JU v Č. Budějovicích - "UNICREDS-University Collaboration in Regional Development
Spaces" (INTERREG IVC - OP Meziregionální spolupráce) - kofinan. (100.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Výzkum a vývoj na vysokých školách

100,00

§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání
Položka
590
5909

(v tis. Kč)
Účel

Schválený rozpočet
2012

Ostatní neinvestiční výdaje

150 577,92

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

150 577,92

Globální grant OP VK (OP VK) - průběžné financování (150000.0 tis. Kč);
"OP VK - Technická pomoc" (OP VK) - průběžné financování (577.9 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti vzdělávání

150 577,92

§ 3315 Činnosti muzeí a galerií
Položka
533
5331

(v tis. Kč)
Účel

Schválený rozpočet
2012

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům

195,72

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

195,72

Muzeum středního Pootaví Strakonice - "Společná prezentace starého mlynářství
na Šumavě a v Bavorském lese" (Cíl 3 ČR - Bavorsko) - kofinancování (31.3 tis. Kč);
Prácheňské muzeum v Písku - "Bedekr muzeí Jihočeského kraje, Horního Rakouska a
Dolního Bavorska" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - kofinancování (20.3 tis. Kč);
Regionální muzeum v Č. Krumlově - "Přeshraniční zemská výstava H. Rakousko/jižní
Čechy část I. (příprava)" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - kofinancování (144.0 tis. Kč)

565
5651

Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím
Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

1 761,30
1 761,30

Muzeum středního Pootaví Strakonice - "Společná prezentace starého mlynářství
na Šumavě a v Bavorském lese" (Cíl 3 ČR - Bavorsko) - NFV (282.0 tis. Kč);
Prácheňské muzeum v Písku - "Bedekr muzeí Jihočeského kraje, Horního Rakouska a
Dolního Bavorska" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - NFV (183.3 tis. Kč);
Regionální muzeum v Českém Krumlově - "Přeshraniční zemská výstava Horní
Rakousko/jižní Čechy část I." (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - NFV (1296.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnosti muzeí a galerií

1 957,02
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§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře
Položka
521
5213

(v tis. Kč)
Účel

Schválený rozpočet
2012

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

466,78

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - práv. osobám

466,78

RERA a. s. - "Přeshraniční Zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část I.
(příprava)" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - kofinancování (125.0 tis. Kč);
RERA a. s. - "Přeshraniční Zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část II.
(realizace)" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - kofinancování (341.7 tis. Kč)

561
5613

Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
Neinv. půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - práv. osobám

4 201,00
4 201,00

RERA a. s. - "Přeshraniční Zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část I.
(příprava)" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - NFV (1125.0 tis. Kč);
RERA a. s. - "Přeshraniční Zemská výstava Horní Rakousko/jižní Čechy 2013, část II.
(realizace)" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - NFV (3076.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Výstavní činnosti v kultuře

4 667,78

§ 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností
Položka
562
5623

Účel
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
Neinvestiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

2 714,66
2 714,66

Cisterciácké opatství Vyšší Brod - "Přeshraniční Zemská výstava Horní Rakousko/jižní
Čechy, část II. (realizace)" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - NFV (2714.6 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnost registrovaných církví a náboženských společností

§ 3636 Územní rozvoj
Položka

2 714,66

(v tis. Kč)
Účel

532

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

5325

Neinvestiční transfery regionálním radám

Schválený rozpočet
2012

9 750,00
9 750,00

RRRSJZ - "Rámcová smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje Technická pomoc" (ROP - prioritní osa 4) - kofinancování (4750.0 tis. Kč);
RRRSJZ - "Rámcová smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje - projekty
prioritní osy 1 – 3" (ROP) - kofinancování (5000.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Územní rozvoj

9 750,00

§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
590
5909

(v tis. Kč)
Účel

Ostatní neinvestiční výdaje

Schválený rozpočet
2012

2 256,55

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

2 256,55

"RECOM" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - kofinancování (150.0 tis. Kč);
"RECOM" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - předfinancování (1350.0 tis. Kč);
"Tech. pomoc ČR (kód 85) - JK" (Cíl 3 ČR - Bavorsko) - kofinancování (30.0 tis. Kč);
"Tech. pomoc ČR (kód 85) - JK" (Cíl 3 ČR - Bavorsko) - předfinancování (270.0 tis. Kč);
"Tech. pomoc ČR (kód 86) - JK" (Cíl 3 ČR - Bavorsko) - kofinancování (15.6 tis. Kč);
"Tech. pomoc ČR (kód 86) - JK" (Cíl 3 ČR - Bavorsko) - předfinancování (140.8 tis. Kč);
"Tech. pomoc ČR - JK" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - kofinancování (30.0 tis. Kč);
"Tech. pomoc ČR - JK" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - předfinancování (270.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

2 256,55
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Kapitálové výdaje
§ 2143 Cestovní ruch
Položka

(v tis. Kč)
Účel

Schválený rozpočet
2012

632

Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím

363,73

6322

Investiční transfery občanským sdružením

363,73

OS Chance in Nature - LOCAL ACTION GROUP - "Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském
kraji, fáze B (investiční část)" (3.1 ROP JZ 5. Výzva) - kofinancování (205.4 tis. Kč);
OS Chance in Nature - LOCAL ACTION GROUP - "Rozvoj sítě hipostezek v Jihočeském
kraji, fáze B (neinvestiční část)" (3.3 ROP JZ 5. Výzva) - kofinancování (158.2 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Cestovní ruch

363,73

§ 2580 Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí
Položka

Účel

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

642

Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím

670,00

6421

Investiční půjčené prostředky obecně prospěšným společnostem

670,00

JAIP o. p. s. - "Prostředí JVTP - první etapa" (OPPI - program Prosperita) - návratná
finanční výpomoc (670.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Výzkum a vývoj v oblasti všeob. hospodářských záležitostí

§ 3315 Činnosti muzeí a galerií
Položka
635
6351

670,00

(v tis. Kč)
Účel

Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Schválený rozpočet
2012

1 382,08
1 382,08

Muzeum středního Pootaví Strakonice - "Společná prezentace starého mlynářství
na Šumavě a v Bavorském lese" (Cíl 3 ČR - Bavorsko) - kofinancování (40.7 tis. Kč);
Muzeum středního Pootaví Strakonice - "Společná prezentace starého mlynářství
na Šumavě a v Bavorském lese" (Cíl 3 ČR - Bavorsko) - nezpůsob. výdaje (1341.3 tis. Kč)

645
6451

Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím

366,67

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

366,67

Muzeum středního Pootaví Strakonice - "Společná prezentace starého mlynářství
na Šumavě a v Bavorském lese" (Cíl 3 ČR - Bavorsko) - NFV (366.6 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Činnosti muzeí a galerií

1 748,75

§ 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností
Položka
642
6423

Účel
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
Investiční půjčené prostředky církvím a náboženským společnostem

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

3 985,35
3 985,35

Cisterciácké opatství Vyšší Brod - "Přeshraniční Zemská výstava Horní Rakousko/jižní
Čechy, část II. (realizace)" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - NFV (3985.3 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Činnost registrovaných církví a náboženských společností
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§ 3522 Ostatní nemocnice
Položka
641
6413

(v tis. Kč)
Účel

Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
Investiční půjčené prostředky nefin. podnikatelským subjektům - práv. osobám

Schválený rozpočet
2012

212 856,69
212 856,69

Nemocnice Jindřichův Hradec a. s. - "Snížení energetické náročnosti budov poliklinik
Nemocnice Jindřichův Hradec" (OP ŽP) - kofinancování formou NFV (1616.5 tis. Kč);
Nemocnice Jindřichův Hradec a. s. - "Snížení energetické náročnosti budov poliklinik
Nemocnice J. Hradec" (OP ŽP) - nezpůsobilé výdaje formou NFV (2425.6 tis. Kč);
Nemocnice Jindřichův Hradec a. s. - "Snížení energetické náročnosti budovy dětské
polikliniky a instalace solárního systému pro ohřev teplé vody" (OP ŽP) - kofinancování
formou NFV (1186.6 tis. Kč);
Nemocnice Jindřichův Hradec a. s. - "Snížení energetické náročnosti budovy dětské
polikliniky a instalace solárního systému pro ohřev teplé vody" (OP ŽP) - nezpůsobilé
výdaje formou NFV (1341.9 tis. Kč);
Nemocnice Písek, a. s. - "Realizace úspor energie v Nemocnici Písek, a. s." (OP ŽP) kofinancování formou NFV (7182.7 tis. Kč);
Nemocnice Písek, a. s. - "Realizace úspor energie v Nemocnici Písek, a. s." (OP ŽP) nezpůsobilé výdaje formou NFV (391.1 tis. Kč);
Nemocnice Strakonice , a. s. - "Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové
JIP Nemocnice Strakonice, a. s." (2.6 ROP JZ 5. výzva) - NFV (88200.0 tis. Kč);
Nemocnice Strakonice , a. s. - "Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové
JIP Nemocnice Strakonice, a. s." (2.6 ROP JZ 5. výzva) - kofinan. (20349.0 tis. Kč);
Nemocnice Strakonice , a. s. - "Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a.
s." (2.6 ROP JZ 5. výzva) - kofinacování formou NFV (13923.0 tis. Kč);
Nemocnice Strakonice , a. s. - "Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a.
s." (2.6 ROP JZ 5. výzva) - NFV (55800.0 tis. Kč);
Nemocnice Strakonice, a. s. - "Ekologizace Nemocnice Strakonice, a. s." (OP ŽP) kofinancování formou NFV (10249.6 tis. Kč);
Nemocnice Strakonice, a. s. - "Ekologizace Nemocnice Strakonice, a. s." (OP ŽP) nezpůsobilé výdaje formou NFV (7638.7 tis. Kč);
Nemocnice Strakonice, a. s. - "Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice
Strakonice, a. s. - etapa 2" (OP ŽP) - kofinancování formou NFV (308.9 tis. Kč);
Nemocnice Strakonice, a. s. - "Snížení energetické náročnosti areálu Nemocnice
Strakonice, a. s. - etapa 2" (OP ŽP) - nezpůsobilé výdaje formou NFV (2242.8 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Ostatní nemocnice

212 856,69

§ 3636 Územní rozvoj
Položka
634
6345

(v tis. Kč)
Účel

Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Investiční transfery regionálním radám

Schválený rozpočet
2012

50 250,00
50 250,00

RRRSJZ - "Rámcová smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje Technická pomoc" (ROP - prioritní osa 4) - kofinancování (250.0 tis. Kč);
RRRSJZ - "Rámcová smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje - projekty
prioritní osy 1 – 3" (ROP) - kofinancování (50000.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Územní rozvoj

50 250,00
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§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť
Položka
645
6451

(v tis. Kč)
Účel

Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím
Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

Schválený rozpočet
2012

23 700,01
23 700,01

Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vltavou - "ZOO Ohrada - nová setkání 3.
etapa" (3.1 ROP JZ 5. výzva) - NFV (21248.9 tis. Kč);
Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vltavou - "ZOO Ohrada - nová setkání 3.
etapa" (3.1 ROP JZ 5. výzva) - kofinancování (2451.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Ochrana druhů a stanovišť

§ 4322 Ústavy péče pro mládež
Položka
635
6351

23 700,01

(v tis. Kč)
Účel

Schválený rozpočet
2012

Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím

114,55

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

114,55

Dětský domov a ŠJ Zvíkovské Podhradí - "Regenerace zahrady Dětského domova a
Školní jídelny, Zvíkovské Podhradí" (OP ŽP) - kofinancování (114.5 tis. Kč)

645

Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím

6451

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

1 030,82
1 030,82

Dětský domov a ŠJ Zvíkovské Podhradí - "Regenerace zahrady Dětského domova a
Školní jídelny, Zvíkovské Podhradí" (OP ŽP) - NFV (1030.8 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Ústavy péče pro mládež

1 145,37

Celkem oblast 2066

473 905,54

2067 - projekty EU administrované ostatními ORJ (mimo ORJ 20)
Běžné výdaje
§ 2143 Cestovní ruch
Položka
513
5139

Účel
Nákupy materiálu

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

8 417,84

Nákup materiálu

8 417,84

"Tvorba tiskových materiálů včetně elektronických verzí pro propagaci JčK v ČR
i zahraničí - 2. část" (3.3 ROP) - kofinancování (631.3 tis. Kč);
"Tvorba tiskových materiálů včetně elektronických verzí pro propagaci JčK v ČR
i zahraničí - 2. část" (3.3 ROP JZ 5. výzva) - předfinancování (7786.5 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Cestovní ruch

8 417,84

§ 2212 Silnice
Položka
516
5169

(v tis. Kč)
Účel

Schválený rozpočet
2012

Nákup služeb

438,00

Nákup ostatních služeb

438,00

převod z roku 2011 - "Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)" (1.1 ROP
JZ 5. výzva) - kofinancování (17.8 tis. Kč);
převod z roku 2011 - "Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)" (1.1 ROP
JZ 5. výzva) - předfinancování (220.1 tis. Kč);
"Přeložka II/157, 1. úsek, část 1.2_České Budějovice" (1.1 ROP 5. výzva) - kofinancování
(15.0 tis. Kč);
"Přeložka II/157, 1. úsek, část 1.2_České Budějovice" (1.1 ROP 5. výzva) předfinancování (185.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Silnice

438,00
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§ 2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků
Položka
590
5909

Účel

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

Ostatní neinvestiční výdaje

232,40

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

232,40

"LABEL (ELLA II)" (INTERREG IVB - OP Nadnárodní spolupráce) - kofinancování
(34.8 tis. Kč);
"LABEL (ELLA II)" (INTERREG IVB - OP Nadnárodní spolupráce) - předfinancování
(197.5 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků

§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání
Položka

232,40

(v tis. Kč)
Účel

Schválený rozpočet
2012

590

Ostatní neinvestiční výdaje

650,00

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

650,00

"Vzdělávání v eGON Centru JčK" (4.1 OP LZZ) - kofinancování (97.5 tis. Kč);
"Vzdělávání v eGON Centru JčK" (4.1 OP LZZ) - předfinancování (552.5 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti vzdělávání

650,00

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury
Položka

(v tis. Kč)
Účel

516

Nákup služeb

5169

Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet
2012

4 000,00
4 000,00

"Porta culturae" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - kofinancování (400.0 tis. Kč);
"Porta culturae" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - předfinancování (3600.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti kultury

4 000,00

§ 3636 Územní rozvoj
Položka

(v tis. Kč)
Účel

590

Ostatní neinvestiční výdaje

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Schválený rozpočet
2012

10 983,23
10 983,23

"Rozvoj služeb eGovernmentu v JčK" (IOP) - kofinancování (1368.9 tis. Kč);
"Rozvoj služeb eGovernmentu v JčK" (IOP) - nezpůsobilé výdaje (850.0 tis. Kč);
"Rozvoj služeb eGovernmentu v JčK" (IOP) - předfinancování (7757.2 tis. Kč);
"UNICREDS-University Collaboration in Regional Development Spaces" (INTERREG
IVC - OP Meziregionální spolupráce) - kofinancování (151.0 tis. Kč);
"UNICREDS-University Collaboration in Regional Development Spaces" (INTERREG
IVC - OP Meziregionální spolupráce) - předfinancování (856.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Územní rozvoj

10 983,23
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§ 3742 Chráněné části přírody
Položka
590
5909

(v tis. Kč)
Účel

Ostatní neinvestiční výdaje

Schválený rozpočet
2012

4 949,20

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

4 949,20

"Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji" (OP ŽP) nezpůsobilé výdaje (2600.0 tis. Kč);
"Zpracování rizikové analýzy lokality Milevsko" (OP ŽP) - kofinancování (234.9 tis. Kč);
"Zpracování rizikové analýzy lokality Milevsko" (OP ŽP) - průběž. fin. (2114.2 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Chráněné části přírody

4 949,20

§ 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
Položka
590
5909

Účel
Ostatní neinvestiční výdaje

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

40 000,00

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

40 000,00

"Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji" (3.1 OP LZZ 5. výzva) - průběžné
financování (40000.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

§ 6172 Činnost regionální správy
Položka

40 000,00

(v tis. Kč)
Účel

Schválený rozpočet
2012

590

Ostatní neinvestiční výdaje

850,00

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

850,00

"Evropské informační středisko Europe Direct" (jiné programy EU) - kofinancování
(402.8 tis. Kč);
"Evropské informační středisko Europe Direct" (jiné programy EU) - nezpůsobilé výdaje
(50.0 tis. Kč);
"Evropské informační středisko Europe Direct" (jiné programy EU) - předfinancování
(397.2 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

850,00

§ 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
Položka

Účel

590

Ostatní neinvestiční výdaje

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

2 185,18
2 185,18

"Analýza sítí a rozvoje území Evropského regionu východní Bavorsko/Horní
Rakousko/jihozápadní Čechy" (Cíl 3 ČR - Bavorsko) - kofinancování (218.5 tis. Kč);
"Analýza sítí a rozvoje území Evropského regionu východní Bavorsko/Horní
Rakousko/jihozápadní Čechy" (Cíl 3 ČR - Bavorsko) - předfinancování (1966.6 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
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Kapitálové výdaje
§ 2212 Silnice
Položka

(v tis. Kč)
Účel

612

Pořízení dlouhodobého majetku

6121

Budovy, haly a stavby

Schválený rozpočet
2012

898 808,52
898 808,52

převod z roku 2011 - "Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)" (1.1 ROP
JZ 5. výzva) - kofinancování (28530.6 tis. Kč);
převod z roku 2011 - "Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)" (1.1 ROP
JZ 5. výzva) - předfinancování (354093.3 tis. Kč);
převod z roku 2011 - "Zlepšení přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Hluboká Schaditz" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - kofinancování (2445.5 tis. Kč);
převod z roku 2011 - "Zlepšení přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Hluboká Schaditz" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - předfinancování (22010.1 tis. Kč);
převod z roku 2011 - "Zlepšení přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Nová
Bystřice - Grametten" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - kofinancování (786.3 tis. Kč);
převod z roku 2011 - "Zlepšení přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Nová
Bystřice - Grametten" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - předfinancování (7076.8 tis. Kč);
převod z roku 2011 - "Zlepšení přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Nová
Bystřice - Grametten, II. etapa" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - kofinancování (693.3 tis. Kč);
převod z roku 2011 - "Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Nová Bystřice Grametten, II. etapa" (Cíl EÚS ČR - Rakousko) - předfinancování (6240.2 tis. Kč);
"Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody Strážný - Nové Údolí"
(Cíl 3 ČR - Bavorsko) - kofinancování (2077.9 tis. Kč);
"Modernizace silničního spojení mezi hraničními přechody Strážný - Nové Údolí"
(Cíl 3 ČR - Bavorsko) - předfinancování (18701.1 tis. Kč);
"Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P3)" (1.1 ROP JZ 5. výzva) kofinancování (179.6 tis. Kč);
"Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P4)" (1.1 ROP JZ 10. výzva) kofinancování (22604.0 tis. Kč);
"Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P4)" (1.1 ROP JZ 10. výzva) předfinancování (278783.3 tis. Kč);
"Přeložka II/157, 1. úsek, část 1.2_České Budějovice" (1.1 ROP JZ 5. výzva) nezpůsobilé výdaje (57947.9 tis. Kč);
"Přeložka II/157, 1. úsek, část 1.2_České Budějovice" (1.1 ROP JZ 5. výzva) kofinancování (7247.8 tis. Kč);
"Přeložka II/157, 1. úsek, část 1.2_České Budějovice" (1.1 ROP JZ 5. výzva) předfinancování (89390.2 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Silnice

898 808,52

§ 2251 Letiště

(v tis. Kč)

Položka

Účel

612

Pořízení dlouhodobého majetku

6121

Budovy, haly a stavby

Schválený rozpočet
2012

33 154,13
33 154,13

"Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice - II. etapa" (1.4 ROP 12. výzva) kofinancování (10000.0 tis. Kč);
"Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice - II. etapa" (1.4 ROP 12. výzva) předfinancování (23154.1 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Letiště

33 154,13
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Strukturální fondy EU - ORJ 20
§ 3122 Střední odborné školy
Položka
612
6121

(v tis. Kč)
Účel

Pořízení dlouhodobého majetku

Schválený rozpočet
2012

24 685,57

Budovy, haly a stavby

24 685,57

převod z roku 2011 - "Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Strakonice - budova
školy" (OP ŽP) - kofinancování (51.1 tis. Kč);
převod z roku 2011 - "Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Strakonice - budova
školy" (OP ŽP) - předfinancování (1519.0 tis. Kč);
převod z roku 2011 - "Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Strakonice,
Želivského 291, Strakonice" (OP ŽP) - kofinancování (3691.0 tis. Kč);
převod z roku 2011 - "Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Strakonice,
Želivského 291, Strakonice" (OP ŽP) - nezpůsobilé výdaje (3221.0 tis. Kč);
převod z roku 2011 - "Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Strakonice - budova
školy" (OP ŽP) - nezpůsobilé výdaje (3673.0 tis. Kč)
"Snížení energetické náročnosti SOŠ a COP Hluboká nad Vltavou" (OP ŽP) kofinancování (218.2 tis. Kč);
"Snížení energetické náročnosti SOŠ a COP Hluboká nad Vltavou" (OP ŽP) nezpůsobilé výdaje (2877.2 tis. Kč);
"Snížení energetické náročnosti SOŠ a COP Hluboká nad Vltavou" (OP ŽP) předfinancování (1963.7 tis. Kč);
"Snížení energetické náročnosti SRŠ a VOŠ VHE Vodňany" (OP ŽP) - kofinancování
(313.7 tis. Kč);
"Snížení energetické náročnosti SRŠ a VOŠ VHE Vodňany" (OP ŽP) - předfinancování
(2823.8 tis. Kč);
"Snížení energetické náročnosti SŠ Bydlinského, Tábor" (OP ŽP) - kofinancování
(421.6 tis. Kč);
"Snížení energetické náročnosti SŠ Bydlinského, Tábor" (OP ŽP) - předfinancování
(3794.4 tis. Kč);
"Snížení energetické náročnosti VOŠ a SPŠ Strakonice - budova školy" (OP ŽP) kofinancování (117.6 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Střední odborné školy

24 685,57

§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště
Položka
612
6121

(v tis. Kč)
Účel

Pořízení dlouhodobého majetku

Schválený rozpočet
2012

43 570,67

Budovy, haly a stavby

43 570,67

"Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Hněvkovice" (OP ŽP) - předfinancování
(38012.4 tis. Kč);
"Snížení energetické náročnosti objektů SOŠ a SOU Hněvkovice" (OP ŽP) kofinancování (3680.9 tis. Kč);
"Snížení energetické náročnosti objektů SOŠ a SOU Hněvkovice" (OP ŽP) - nezpůsobilé
výdaje (1877.2 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Střední odborná učiliště a učiliště

§ 3636 Územní rozvoj
Položka

43 570,67

(v tis. Kč)
Účel

611

Pořízení nehmotného investičního majetku

6111

Programové vybavení

Schválený rozpočet
2012

135 474,00
135 474,00

"Rozvoj služeb eGovernmentu v JčK" (IOP) - kofinancování (20321.1 tis. Kč);
"Rozvoj služeb eGovernmentu v JčK" (IOP) - předfinancování (115152.9 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Územní rozvoj

135 474,00
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Strukturální fondy EU - ORJ 20
§ 3742 Chráněné části přírody
Položka
690
6909

(v tis. Kč)
Účel

Ostatní kapitálové výdaje

Schválený rozpočet
2012

50 000,00

Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené

50 000,00

"Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji" (OP ŽP) průběžné financování (50000.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Chráněné části přírody

50 000,00

Celkem oblast 2067

1 258 398,74

2068 - projekty EU ostatní (rezerva na nové projekty)
Běžné výdaje
§ 3636 Územní rozvoj
Položka

Účel

590

Ostatní neinvestiční výdaje

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

56 774,05
56 774,05

výdaje neinvestiční (projekty EU ostatní - rezerva na nové projekty) - kofinancování
(1545.2 tis. Kč);
výdaje neinvestiční (projekty EU ostatní - rezerva na nové projekty) - průběžné
financování (31370.0 tis. Kč);
výdaje neinvestiční (projekty EU ostatní - rezerva na nové projekty) - předfinancování či
NFV (12607.2 tis. Kč);
výdaje neinvestiční (projekty EU ostatní - rezerva na nové projekty) - financování
nezpůsobilých výdajů (11251.5 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Územní rozvoj

56 774,05

Kapitálové výdaje
§ 3636 Územní rozvoj
Položka
690
6909

(v tis. Kč)
Účel

Ostatní kapitálové výdaje

Schválený rozpočet
2012

247 964,25

Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené

247 964,25

výdaje investiční (projekty EU ostatní - rezerva na nové projekty) - kofinancování
(107426.7 tis. Kč);
výdaje investiční (projekty EU ostatní - rezerva na nové projekty) - průběžné financování
(3730.0 tis. Kč);
výdaje investiční (projekty EU ostatní - rezerva na nové projekty) - předfinancování či
NFV (127778.6 tis. Kč);
výdaje investiční (projekty EU ostatní - rezerva na nové projekty) - financování
nezpůsobilých výdajů (9028.7 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Územní rozvoj

247 964,25

Celkem oblast 2068

304 738,30

Celkem výdaje ORJ 20

2 037 042,58

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

308 665,54
1 728 377,04
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Fond zastupitelů - ORJ 21
2154 - výdaje fondu
Běžné výdaje
§ 6113 Zastupitelstva krajů
Položka
516
5169

(v tis. Kč)
Účel

Schválený rozpočet
2012

Nákup služeb

119,90

Nákup ostatních služeb

119,90

část příspěvku na stravenky uvolněných zastupitelů (119.9 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Zastupitelstva krajů

119,90

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Položka

Účel

(v tis. Kč)
Schválený rozpočet
2012

516

Nákup služeb

0,10

5163

Služby peněžních ústavů

0,10

poplatky spojené s vedením samostatného účtu fondu zastupitelů (0.1 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

0,10

Celkem oblast 2154

120,00

Celkem výdaje ORJ 21

120,00

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

120,00
0,00
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Fond rozvoje škol - ORJ 22
2257 - transfery zřizovaným organizacím
Kapitálové výdaje
§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání
Položka
635
6351

(v tis. Kč)
Účel

Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Schválený rozpočet
2012

18 700,00
18 700,00

výdaje FRŠ (18700.0 tis. Kč)

Celkem kapitálové výdaje Ostatní záležitosti vzdělávání

18 700,00

Celkem oblast 2257

18 700,00

Celkem výdaje ORJ 22

18 700,00

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

0,00
18 700,00
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Marketing a vnější vztahy - ORJ 23
2351 - úřad
Běžné výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
513
5136

(v tis. Kč)
Účel

Nákupy materiálu

Schválený rozpočet
2012

2 493,00

Knihy, učební pomůcky a tisk

30,00

ORG 1001000010 - předplatné a tisk pro monitoring (30.0 tis. Kč)

5139

Nákup materiálu

2 463,00

ORG 1001000010 - fotodokumentace a videoprodukce (40.0 tis. Kč);
ORG 1001000020 - fotodokumentace a dárková balení pro zahraniční a tuzemské
návštěvy (50.0 tis. Kč);
ORG 1001000070 - reklamní předměty s logem Jihočeského kraje na prezentaci
Jihočeského kraje a podporu cestovního ruchu (2373.0 tis. Kč)

516
5166

Nákup služeb

3 860,00

Konzultační, poradenské a právní služby

20,00

ORG 1001000070 - mimořádné externí specializované právní služby, mandátní smlouvy
(20.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

3 840,00

ORG 1001000010 - poplatky Pressklubu (10.0 tis. Kč);
ORG 1001000010 - Tisková prezentace JčK, zajištění televiz. vysílání (2790.0 tis. Kč);
ORG 1001000010 - inzerce (130.0 tis. Kč);
ORG 1001000010 - monitoring Anopress (130.0 tis. Kč);
ORG 1001000010 - monitoring ČTK (80.0 tis. Kč);
ORG 1001000020 - služby při zahr. spolupráci a významných návštěvách (200.0 tis. Kč);
ORG 1001000020 - překlady a tlumočení (50.0 tis. Kč);
ORG 1001000020 - zajištění kulturních akcí (150.0 tis. Kč);
ORG 1001000070 - inzerce, event marketing, tlumočení a překlady (300.0 tis. Kč)

517

Ostatní nákupy

410,00

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

130,00

ORG 1001000010 - cestovné oddělení styku s veřejností (20.0 tis. Kč);
ORG 1001000020 - cestovné oddělení vnějších a zahraničních vztahů (50.0 tis. Kč);
ORG 1001000020 - UZ 123 - ubytování pro návštěvy (40.0 tis. Kč);
ORG 1001000070 - cestovné oddělení marketingu (20.0 tis. Kč)

5175

Pohoštění

280,00

ORG 1001000010 - občerstvení na tiskové konference (50.0 tis. Kč);
ORG 1001000020 - občerstvení u příležitosti návštěv, prac. obědy (220.0 tis. Kč);
ORG 1001000070 - občerstvení na pracovní schůzky na KÚ i mimo KÚ (10.0 tis. Kč)

519
5194

Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary

700,00

Věcné dary

700,00

ORG 1001000070 - dárkové předměty pro návštěvy a cestovní ruch (700.0 tis. Kč)

551

Neinv. transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům

15,00

5511

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

15,00

ORG 1001000020 - roční příspěvek na členství ve Sdružení pro podporu Institutu regionů
Evropy (usnesení č. 260/2007/ZK) (15.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

7 478,00

Celkem oblast 2351

7 478,00
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Marketing a vnější vztahy - ORJ 23
2353 - grantová a dotační politika
Běžné výdaje
§ 2143 Cestovní ruch
Položka

(v tis. Kč)
Účel

Schválený rozpočet
2012

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

310,00

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

310,00

UZ 92 - příspěvek pro Klub českých turistů (310.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Cestovní ruch

310,00

§ 6172 Činnost regionální správy

(v tis. Kč)

Položka

Účel

Schválený rozpočet
2012

522

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům

800,00

5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

800,00

ORG 1001000020 - UZ 768 - rozvoj zahraničních vztahů a cílené spolupráce, podpora
přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu (800.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

800,00

Celkem oblast 2353

1 110,00

2355 - veletrhy
Běžné výdaje
§ 2143 Cestovní ruch
Položka
516
5164

(v tis. Kč)
Účel

Nákup služeb

Schválený rozpočet
2012

2 700,00

Nájemné

700,00

ORG 1011000000 - nájemné na zajištění výst. plochy na veletry a akce CR (700.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

2 000,00

ORG 1011000000 - veletrhy a prezentace CR, podpora incoming. služeb (2000.0 tis. Kč)

517
5173

Ostatní nákupy

570,00

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

350,00

ORG 1011000000 - cestovné oddělení CR v rámci prezentačních akcí (300.0 tis. Kč);
ORG 1011000000 - UZ 123 - cestovné a ubytování pro návštěvy (50.0 tis. Kč)

5175

Pohoštění

220,00

ORG 1011000000 - pohoštění v rámci prezentačních akcí (220.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Cestovní ruch

3 270,00

Celkem oblast 2355

3 270,00

2357 - transfery zřizovaným organizacím
Běžné výdaje
§ 2143 Cestovní ruch
Položka
533
5331

(v tis. Kč)
Účel

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Schválený rozpočet
2012

6 500,00
6 500,00

ORG 1308 - neinv. příspěvek pro Jihočeskou centrálu cestovního ruchu (6500.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Cestovní ruch

6 500,00

Celkem oblast 2357

6 500,00
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Marketing a vnější vztahy - ORJ 23
2381 - stálá kancelář Brusel
Běžné výdaje
§ 6172 Činnost regionální správy
Položka
513
5137

(v tis. Kč)
Účel

Schválený rozpočet
2012

Nákupy materiálu

90,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

10,00

ORG 1001000200 - UZ 102 - dovybavení stálé kanceláře Brusel (10.0 tis. Kč)

5139

Nákup materiálu

80,00

ORG 1001000200 - UZ 102 - kancelářské potřeby, tonery do kopírky, atd. (80.0 tis. Kč)

515

Nákup vody, paliv a energie

70,00

5151

Studená voda

10,00

ORG 1001000200 - UZ 102 - poplatky za studenou vodu kanceláře Brusel (10.0 tis. Kč)

5153

Plyn

30,00

ORG 1001000200 - UZ 102 - poplatky za plyn kanceláře Brusel (30.0 tis. Kč)

5154

Elektrická energie

30,00

ORG 1001000200 - UZ 102 - poplatky za el. energii kanceláře Brusel (30.0 tis. Kč)

516

Nákup služeb

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

1 950,00
50,00

ORG 1001000200 - UZ 102 - telekomunikační služby, internet (50.0 tis. Kč)

5164

Nájemné

500,00

ORG 1001000200 - UZ 102 - nájemné kanceláře Brusel (500.0 tis. Kč)

5169

Nákup ostatních služeb

1 400,00

ORG 1001000200 - UZ 102 - tlumočení, překlady, úklid, kopírování, atd. (1400.0 tis. Kč)

517

Ostatní nákupy

580,00

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

500,00

ORG 1001000200 - UZ 102 - cestovné (500.0 tis. Kč)

5175

Pohoštění

80,00

ORG 1001000200 - UZ 102 - občerstvení pro návštěvníky v kanceláři, mimo kancelář,
slavnostní akce kanceláře s hosty, obědy (80.0 tis. Kč)

519

Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary

50,00

5194

Věcné dary

50,00

ORG 1001000200 - UZ 102 - drobné dárky a dary, květiny pro důležité návštěvy při
účasti vedoucích představitelů Jihočeského kraje (50.0 tis. Kč)

Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy

2 740,00

Celkem oblast 2381

2 740,00

Celkem výdaje ORJ 23

21 098,00

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

21 098,00
0,00
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Fond rozvoje sociální oblasti - ORJ 25
2557 - transfery zřizovaným organizacím
Kapitálové výdaje
§ 4357 Domovy
Položka
635

(v tis. Kč)
Účel

Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím

6351
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Celkem kapitálové výdaje Domovy

Schválený rozpočet
2012

16 000,00
16 000,00
16 000,00

Celkem oblast 2557 - transfery zřizovaným organizacím

16 000,00

Celkem výdaje ORJ 25

16 000,00

Celkem běžné výdaje
Celkem kapitálové výdaje

0,00
16 000,00
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