Příloha č. 5
Zpráva o hospodářské činnosti kraje za rok 2004
Celkem hospodářská činnost v Kč
Ukazatel
hospodářské
v tom OHSP - ORJ 4
činnosti
nájemné za úroky a
Gastro
Česká
kraje
MMR
zasedačky poplatky
Záruba
pošta
Výnosy
52 589,00
850,12 217 951,63 23 521,20 24 500,00
Náklady
189,00
7 501,20 14 490,00
Zisk
52 589,00
661,12 217 951,63 16 020,00 10 010,00

KRED
Celkem
ORJ 2
školení a
semináře
242 399,00 561 810,95
147 465,00 169 645,20
94 934,00 392 165,75

Hospodářská činnost zajišťovaná odborem hospodářské správy (ORJ 4) se týkala pronájmů
místností a prostor firmě Gastro Záruba (jídelna KÚ), České poště (provozní prostory včetně
přepážky), Ministerstvu pro místní rozvoj (kanceláře) a pronájmu zasedacích místností.
Do výnosů týkajících se hospodářské činnosti za pronájem sálů a zasedacích místností se prolínaly
náklady ve výši 35 369,- Kč související se školením prováděným v rámci HČ kanceláře ředitele.
Vyúčtování nákladů za energie u firmy Gastro Záruba probíhalo samostatně (mimo hospodářskou
činnost) přesným propočtem na základě nainstalovaných měřidel. U ostatních činností (zasedačky,
MMR, Česká pošta) docházelo k zaúčtování na základě pravidelného sledování a vyčíslení
skutečných nákladů.
Hospodářská činnost zajišťovaná kanceláří ředitele (ORJ 2) se týkala krajem uskutečněných
seminářů a školení určených pro zaměstnance krajského úřadu a zejména pro obce s rozšířenou
působností Jihočeského kraje. Vstupního vzdělávání se zúčastnily i obce Plzeňského kraje.
Semináře hospodaření s majetkem se účastnili i zaměstnanci krajských úřadů krajů Vysočina,
Plzeňského, Královéhradeckého, Moravskoslezského a Magistrátu Hlavního města Prahy.
Do nákladů týkajících se hospodářské činnosti za školení a semináře jsou zahrnuty výše uvedené
náklady u ORJ 4 ve výši 35 369,- Kč.
Uskutečněné semináře a kurzy:
Vstupní vzdělávání (únor-březen, květen-červen, listopad-prosinec)
krajský úřad
50 účastníků
obce
64 účastníků
Hospodaření s majetkem (květen)
krajský úřad
41 účastníků
ostatní krajské úřady
33 účastníků
obce
2 účastníci
Hospodaření s majetkem obcí (květen)
obce
64 účastníků
Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících a zákoník práce (duben)
krajský úřad
20 účastníků
obce
46 účastníků

