Rozpočet Jihočeského kraje
na rok 2013
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Základem schváleného rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2013 je Střednědobý rozpočtový
výhled Jihočeského kraje na období let 2013-2017, který schválilo zastupitelstvo kraje
20. prosince 2012, dále údaje obsažené ve schváleném zákonu o státním rozpočtu na rok
2013, který byl v rámci 3. čtení projednán Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České
republiky dne 19. 12. 2012, a v neposlední řadě i makroekonomické predikce MF ČR z října
2012. Rozpočet tak bere v úvahu dopady vlivu předpokládaného vývoje ekonomiky ČR
na rozpočtové zdroje kraje. Rozpočet současně vychází také ze skutečného plnění
v předchozích letech, zejména pak z očekávané skutečnosti roku 2012.
Hlavními prioritami rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2013 jsou:
- finanční zajištění udržitelného rozvoje kraje,
- zachování platnosti úsporných opatření v oblasti provozních výdajů,
- udržení provozu zřizovaných organizací při požadavku maximálních úspor a zapojování
fondů,
- garance splátek dříve přijatých úvěrů,
- dosažení maximální připravenosti projektů pro čerpání strukturálních fondů EU zejména
k náhradě vlastních prostředků, a to i za cenu potřeby předfinancování.
Objem příjmů rozpočtu byl schválen ve výši 11 338 934 500 Kč a objem výdajů ve výši
11 907 950 140 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 569 015 640 Kč bude v roce 2013
profinancován zbývající částí dlouhodobě přijatého úvěru od EIB ve výši 400 000 000 Kč
a zapojením vlastních prostředků v objemu 219 015 640 Kč při současné splátce dříve
přijatých úvěrů ve výši 50 000 000 Kč.
Rozpočet je členěn na závaznou a informativní část.
Součástí závazné části návrhu rozpočtu jsou:
- bilanční tabulka podle odpovědných míst (část I.),
- příjmy a výdaje podle odpovědných míst v plném členění podle rozpočtové skladby (část
II.),
- závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci SDV státního rozpočtu (část III. bude
doplněna až pro jednání zastupitelstva),
- závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím (část IV.),
- závazné finanční vztahy k ostatním subjektům (část V.).
Součástí informativní části jsou:
- předpoklad finančních toků (část VI.),
- srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem (část VII.)
- finanční prostředky převedené z roku 2012 do roku 2013 (část VIII.)
- tvorba a použití peněžních fondů v roce 2013 (část IX.)
- vybrané finanční ukazatele zřizovaných příspěvkových organizací (část X. bude doplněna
až pro jednání zastupitelstva)
- seznam zkratek (část XI.).
Součástí rozpočtu je i informativní přehled „Srovnání schváleného rozpočtu 2013
se schváleným rozpočtem 2012“.
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