Usnesení k závěrečnému účtu kraje za rok 2004 ze dne 21. 6. 2005
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2004 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením bez výhrad.
2. Opatření k odstranění nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření Jihočeského kraje za rok 2004:
a) Novelizovat Směrnici SM/55/RK Kontrolní činnost Krajského úřadu Jihočeského
kraje.
b) Doplnit Směrnici SM/18/RK Zásady pro zadávání veřejných a jiných zakázek
Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi.
c) Připravit směrnici rady kraje a pracovní postup ředitele krajského úřadu k vytvoření
podmínek pro vypořádání, vyúčtování a vymáhání účelových prostředků státního
rozpočtu, resortů a kraje.
3. Rozdělení hospodářského výsledku v objemu 389 964 857,47 Kč:
A) na účely již schválené orgánem samosprávy kraje v objemu 156 340 711,14 Kč
a) 20 000 000,00 Kč nadále ponechat jako rezervu z přebytku roku 2002,
b) 1 983 623,64 Kč na již realizovaný převod vratek z finančního vypořádání za rok
2004 jednotlivým ministerstvům a k převodu do rozpočtu roku 2005 k dalšímu
využití dle stanovených účelů - již schválená rozpočtová opatření č. 34 – usnesení
č. 62/2005/ZK, č. 54 – usnesení č. 244/2005/RK, č. 85 – usnesení č. 96/2005/ZK,
č. 86 – usnesení č. 96/2005/ZK, č. 87 – usnesení č. 96/2005/ZK, č. 102 a 103 –
usnesení č. 362/2005/RK,
c) 1 661 648,00 Kč k již realizovanému dokrytí FRŠ a FVH z nepřevedeného přídělu
z roku 2004 - schválené rozpočtové opatření č. 34 – usnesení č. 62/2005/ZK,
d) 8 678 243,00 Kč na již realizovaný převod na akce se schváleným výběrovým
řízením (most N. Hrady, komunikace Bechyně …) - schválené rozpočtové opatření
č. 34 – usnesení č. 62/2005/ZK,
e) 81 815 300,00 Kč na věcně schválené financování projektů EU (převod úspory do
rozpočtu 2005) - schválené rozpočtové opatření č. 35 – usnesení č. 96/2005/ZK,
f) 37 612 466,00 Kč na nasmlouvané akce PRK k použití v roce 2005 (nevyčerpané
projekty a grantová schémata) - schválené rozpočtové opatření č. 34 – usnesení
č. 62/2005/ZK,
g) 3 742 750,00 Kč na již realizovaný převod zůstatku povodňového konta na
ozvučení obcí v povodí Malše - schválené rozpočtové opatření č. 34 – usnesení
č. 62/2005/ZK,
h) 500 000,00 Kč na již realizovaný převod na zpracování koncepce bezpečnostní
politiky - schválené rozpočtové opatření č. 34 – usnesení č. 62/2005/ZK,
i) 23 180,50 Kč na již realizovaný převod na ochranné pomůcky pro krizový štáb schválené rozpočtové opatření č. 34 – usnesení č. 62/2005/ZK,
j) 323 500,00 Kč na již realizovaný převod na rozhodnuté záštity a granty z roku
2004 do roku 2005 - schválené rozpočtové opatření č. 34 – usnesení
č. 62/2005/ZK;

B) na účely již nasmlouvané či věcně rozhodnuté v objemu 60 027 673,17 Kč
a) 39 702 832,50 Kč na dopravní obslužnost (úhrada od obcí) k použití v roce 2005,
b) 7 787 296,00 na věcně schválené posílení grantů obnovy kulturních památek,
c) 2 932 210,34 Kč na předfinancování akcí v dopravě (hrazených z PHARE),
d) 2 804 150,33 Kč k převodu na uzavřené smlouvy a výběrová řízení (ke kterým
nejsou dosud schválena rozpočtová opatření),
e) 81 884,00 Kč ve prospěch grantů na dobrovolné hasičské sbory obcí (z vratek od
obcí k přerozdělení),
f) 32 300,00 Kč na úhradu rozšíření strukturované kabeláže (k úhradě faktury z roku
2004),
g) 4 600 000,00 Kč na spoluúčast k dotaci ze SFŽP pro ZOO Ohrada,
h) 85 000,- Kč na spoluúčast na projektu železniční zastávky Hradce,
i) 500 000,- Kč na obnovu drobných sakrálních staveb,
j) 1 502 000,- Kč na dokončení realizace projektu Akčního plánu A7/10, jehož
realizace přesahuje do roku 2005;
C) na posílení rezervy
20 000 000,00 Kč z přebytku nezapojovat do rozpočtu roku 2005 a posílit o tuto
částku rezervu z přebytku roku 2002;
D) na další posílení rozpočtu roku 2005 v objemu 153 596 473,16 Kč
a) 600 000,00 Kč na zvýšení výdajů v souvislosti se zvýšením o 1,5 počtu uvolněných
zastupitelů,
b) 3 500 000,00 Kč na nákup 6 osobních vozidel pro uvolněné zastupitele,
c) 140 000,00 Kč na nárůst refundací, náhrad ušlého výdělku a paušály ostatních
výdajů neuvolněných zastupitelů,
d) 2 500 000,00 Kč na posílení provozu stálé kanceláře kraje v Bruselu,
e) 5 000 000,00 Kč na vypsání grantu na zlepšení materiálně-technického vybavení
JSDHO,
f) 1 000 000,00 k úhradě zákonné povinnosti kraje v péči o zvláště chráněná území,
g) 14 000 000,00 Kč na posílení FRŠ,
h) 3 000 000,00 Kč k navýšení prostředků určených na Program podpory sportu,
i) 3 600 000,00 Kč ke krytí navýšení víceprací na investiční akci rekonstrukce
stravovacích provozů Nemocnice Český Krumlov,
j) 3 000 000,00 Kč pro Nemocnici Písek na opravu fasád,
k) 8 000 000,00 Kč pro Nemocnici Strakonice na rekonstrukci pracoviště nukleární
medicíny,
l) 10 000 000,00 Kč pro Nemocnici J. Hradec na pokračování stavebních úprav
budovy B,
m) 5 000 000,00 Kč pro Nemocnici Tábor na rekonstrukci tepelných rozvodů,
n) 8 500 000,00 Kč na dofinancování odpisů u mostů a silnic II. a III. třídy
zařazených do majetku kraje ke dni 1. 1. 2005,
o) 1 000 000,00 Kč na investiční příspěvek SÚS JK na výkup pozemků pod silnicemi
II. a III. třídy,
p) 10 000 000,00 Kč na neinvestiční příspěvek SÚS JK na odstranění mimořádných
škod po zimě 2004/2005 na silnicích II. a III. třídy,
2

q) 700 000,00 Kč k financování výstavby opěrné zdi v Nihošovicích,
r) 1 620 000,00 Kč k navýšení výdajů na dopravní obslužnost území v důsledku
vystoupení města Č. Budějovice ze systému,
s) 300 000,00 Kč k financování nákladů spojených s opravami převzatého dopravního
značení cyklostezek,
t) 4 000 000,00 Kč na příspěvky v oblasti kultury (z toho 2 500 000,00 Kč na projekt
Jihočeské divadlo venkovu),
u) 2 500 000,00 Kč na podporu Projektu Bazilika,
v) 600 000,00 Kč k navýšení příspěvku kraje na činnost JCCR,
w) 430 000,00 Kč na značení kulturních a turistických cílů dle manuálu Czech
Tourism a MD ČR, na zpracování projektové dokumentace, která je nezbytnou
součástí předložení projektu do SROP,
x) 1 200 000,00 Kč na GP na podporu EVVO,
y) 400 000,00 Kč na administraci 1. a 2. etapy recyklace ledniček SMOJK,
z) 60 000 000,00 Kč na krajské kofinancování a předfinancování projektů a GS pro
čerpání prostředků z SF EU,
aa) 3 006 473,16 Kč jako rezerva pro doplnění AP PRK v návaznosti na Přílohu
schváleného rozpočtu „Nezahrnuté výdaje do rozpočtu 2005“.
II. ukládá
1. PhDr. Janu Stráskému, řediteli KÚ, zajistit realizaci opatření uvedených v bodě I. 2.
usnesení tohoto materiálu v termínu do 31. 10. 2005;
2. Finančnímu výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, provést kontrolu splnění těchto
opatření.
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