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Jihočeský kraj - Krajský úřad 
 
 V Českých Budějovicích dne 17. 9. 2020 
 
 

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 17. 9. 2020 

 
 
 
Důvod zveřejnění: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 16 odst. 5 
 
 
 
Obsah:  1. Schvalovací řízení 
 2. Důvodová zpráva 
 
 
 
 
 
 
1. SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ 

Rada Jihočeského kraje, na základě zmocnění zastupitelstvem kraje podle usnesení č. 382/2019/ZK-25 
ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020, schválila na jednání dne 17. 9. 2020 v rámci 
rozpočtových změn 19/20 usnesením č. 987/2020/RK-107 rozpočtová opatření č. 305/R – 321/R. 
 
 
 
2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 

Rozpočtové opatření č. 305/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

6113 5019 Ostatní platy 9151 9101005000000 -50 000,00 

6113 5029 
Ostatní platby za provedenou práci jinde 
nezařazené 

9151 9101005000000 -10 000,00 

6113 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 9151 9101005000000 -100 000,00 

6113 5424 Náhrady mezd v době nemoci 9151 9101005000000 -50 000,00 

6113 5173 Cestovné 9151 9101003000000 -290 000,00 

6172 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1251 9110207000000 500 000,00 

 

Odpovědné místo 1 – Kancelář hejtmanky navrhuje provedení rozpočtového opatření na převod prostředků 
z ORJ 9151 na odbor informatiky z důvodu nákupu notebooků pro nově zvolené zastupitele. 

 

Rozpočtové opatření č. 306/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

6172 5171 Opravy a udržování 451  -1 700 000,00 

6320 5163 Služby peněžních ústavů 451 9107002000000 1 700 000,00 

 

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na převod finančních prostředků 
ve výši 1 700 000,- Kč z důvodu aktualizace cen pojištění a s tím souvisejícím navýšením výdajů. 

 

Rozpočtové opatření č. 307/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6172 2322 Přijaté pojistné náhrady  441  98 086,00 

4350 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 726 3057 405602 98 086,00 
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Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění 
přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. pro Domov pro seniory Stachy – Kůsov, Kůsov 1, 
384 73 Stachy z pojištěného rizika vichřice. 

 

Rozpočtové opatření č. 308/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS 98278 742 3 795 669,00 

3769 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 98278 752 3 795 669,00 

 

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví navrhuje rozpočtové opatření na příjem dotace 
od Ministerstva financí a vyplacení náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy 
dle zákona č. 115/2000 Sb. na základě stanoviska Krajského úřadu Jihočeského kraje k žádostem subjektů. 

 

Rozpočtové opatření č. 309/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 33040 842  531 203,00 

3114 5221 
Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. 
spol. 

33040 852  46 960,00 

3114 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 33040 852 401220 49 681,00 

3146 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 33040 852 401241 410 262,00 

3112 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 33040 852 401222 24 300,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace 
z rozvojového programu MŠMT na základě rozhodnutí č. 30535-3/2020-2 ze dne 31. 8. 2020 na "Vybavení 
školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020"; č. j. MSMT-21901/2020-1 
pro soukromou školu a školy zřizované krajem. Jedná se o tyto školy: 

1) Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru Arpida, o. p. s., České Budějovice, U Hvízdala 
9 (46 960,00 Kč), 

2) Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 (49 681,00 Kč), 

3) Pedagogicko-psychologická poradna, České Budějovice, Nerudova 59 (410 262,00 Kč), 

4) Mateřská škola pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5 (24 300,00 Kč). 

 

Rozpočtové opatření č. 310/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 103133063 863  51 454,81 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 103533063 863  291 577,19 

3111 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 103133063 867 401243 51 454,81 

3111 5336 Neinv. transfery zříz. přísp. organizacím 103533063 867 401243 291 577,19 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace na základě 
dotačního dopisu č. j. MSMT-29785/2020-4 ze dne 25. 8. 2020 příjemci výzvy č. 80 "OP VVV – v oblasti 
prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání" subjektu 
Mateřská škola, České Budějovice, Preslova 592/2. 

 

Rozpočtové opatření č. 311/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 120113014 863 205 207,70 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 120513014 863 1 162 843,60 

4329 5321 Neinvestiční transfery obcím 120113014 867 205 207,70 

4329 5321 Neinvestiční transfery obcím 120513014 867 1 162 843,60 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem dotace na základě Rozhodnutí 
MPSV č. 30_20_010_55 ze dne 18. 8. 2020 na realizaci projektu "Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi 
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v Jihočeském kraji 2020/2021" – reg. číslo CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/00000055, schváleno 
usn. č. 911/2020/RK-104 ze dne 27. 8. 2020. 

 

Rozpočtové opatření č. 312/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3123 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 103133063 863 407236 50 599,18 

3123 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 103533063 863 407236 286 728,82 

3123 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103133063 867  50 599,18 

3123 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103533063 867  286 728,82 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na vratku části dotace z minulých let 
na základě oznámení MŠMT ze dne 21. 7. 2020 subjektu Střední škola obchodu, služeb a řemesel a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474, kterému MŠMT poskytlo dotaci 
v oblasti prioritní osy Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s registračním číslem 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007940, která se odvádí na MŠMT. 

 

Rozpočtové opatření č. 313/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

3299 5169 Nákup ostatních služeb 800 851 -30 000,00 

3419 5169 Nákup ostatních služeb  851 -36 000,00 

3299 5164 Nájemné 800 851 -500 000,00 

3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.  857 566 000,00 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření pro převod nevyčerpaných prostředků 
schválených v rozpočtu kraje na ORJ 8 – OŠMT na akce, které byly z důvodu zavedení koronavirových 
opatření zrušeny (krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, mezinárodní fotbalový turnaj 4 regionů, 
výstava Vzdělání a řemeslo – zrušení výstavy potvrzeno 3. 9. 2020) na posílení provozního příspěvku 
pro zřizované organizace dosud nerozděleného. Zejména se bude jednat o propady provozu zřizovaných 
příspěvkových organizací z důvodu potřeby hrazení neinvestiční části zavedených koronavirových opatření, 
pořízení ICT na on-line výuku a jiné neočekávané výdaje škol. 

 

Rozpočtové opatření č. 314/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4152 
Neinv. přijaté transf. od mez. institucí 
a někt. cizích orgánů a práv. osob 

110500107 1162 1101105900001 2 123 353,11 

3319 5339 
Neinv. transfery cizím přísp. 
organizacím 

110500107 1167 1101105900001 1 023 369,71 

3319 5532 
Ostatní neinvestiční transfery 
do zahraničí 

110500107 1167 1101105900001 1 099 983,40 

 

Odbor kultury a památkové péče žádá o navýšení rozpočtu, a to na straně příjmů ve výši 2 123 353,11 Kč 
z důvodu příjmu neinvestiční dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR – podíl EU) určené 
pro přeposlání na Partnery projektu Jihočeského kraje "I_CULT: Internationale Kulturplattform", 
reg. č. AT-CZ59 v rámci Přeshraniční spolupráce 2014+, OP INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. 
Současně dochází k navýšení rozpočtu na straně výdajů ve stejné výši. Projekt byl schválen usnesením 
č. 380/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016. 

 

Rozpočtové opatření č. 315/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 106100106 2069 1062026401244 0,15 

6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 111 2069 1062026401244 561 507,18 

3636 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 107 2068  561 507,33 
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 2420 
Splátky půjč. prostř. od obecně prosp. 
spol. a podobných subjektů 

107 2060 1104001000000 139 607,20 

3636 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 107 2068  139 607,20 

 2420 
Splátky půjč. prostř. od obecně prosp. 
spol. a podobných subjektů 

107 2060 1104003000000 98 398,93 

3636 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 107 2068  98 398,93 

 2412 
Splátky půjč. prostředků od podnik. 
nef. subj.- PO 

106107 2060 1073018309505 59 387,38 

3636 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 107 2068  59 387,38 

 2451 
Splátky půjčených prostř. od přísp. 
org. 

107 2060 1072065402213 1 916 371,34 

3636 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 107 2068  1 916 371,34 

 2451 
Splátky půjčených prostř. od přísp. 
org. 

107 2060 1102107407208 71 324,45 

3636 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 107 2068  71 324,45 

 

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to na straně: 

1) příjmů navýšení ve výši 561 507,33 Kč týkající se vratky nevyčerpaných prostředků (tj. kofinancování 
0,15 Kč, UZ 106100106 a dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů 561 507,18 Kč, UZ 111) u projektu 
"5.1a Snížení energetické náročnosti – objekt polesí Hůrka“ (OP ŽP) realizátora Krajského školního 
hospodářství na základě závěrečného vyúčtování projektu dle Smlouvy o poskytnutí dotace 
na kofinancování (SDO/OEZI/2510/19) a Smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu nezpůsobilých výdajů 
projektu (SDO/OEZI/2511/19). Současně dochází k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné 
výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 325/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017; 

2) příjmů navýšení ve výši 139 607,20 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci (UZ 107) u projektu 
"Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" (Program INTERREG V-A Rakousko – 
Česká republika) realizátora Přírodní zahrada, z. s. na základě proplacené první průběžné žádosti 
o platbu dle Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci (SFV/OEZI/1231/18). Současně dochází 
k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením 
č. 42/2018/ZK-11 ze dne 22. 2. 2018; 

3) příjmů navýšení ve výši 98 398,93 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci (UZ 107) u projektu 
"Lidová kultura AT – CZ " (Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika) realizátora 
Jihočeského folklorního sdružení z. s. na základě proplacené třetí průběžné žádosti o platbu (ERDF) 
dle Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci (SFV/OEZI/2296/18). Současně dochází 
k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením 
č. 334/2017/ZK-8 ze dne 21. 9. 2017; 

4) příjmů navýšení ve výši 59 387,38 Kč týkající se vratky prostředků (tj. kofinancování formou návratné 
finanční výpomoci UZ 106107) u projektu "Modernizace bezpečnosti ICT v Nemocnici Prachatice, a. s.“ 
(IROP) realizátora Nemocnice Prachatice, a. s. na základě závěrečného vyúčtování projektu dle Smlouvy 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. SFV/OEZI/2387/18. Současně dochází k navýšení rezervy 
projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 244/2018/ZK-15 
ze dne 6. 9. 2018; 

5) příjmů navýšení ve výši 1 916 371,34 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci (UZ 107) 
u projektu "Multifunkční centrum zájmového vzdělávání" (IROP) realizátora Domu dětí a mládeže, Český 
Krumlov, Linecká 67 na základě proplacené dotace a závěrečného vyúčtování projektu dle Smlouvy 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci (SFV/OEZI/2508/19 a Dodatku č. 1). Současně dochází 
k navýšení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením 
č. 339/2019/ZK-24 ze dne 31. 10. 2019; 

6) příjmů navýšení ve výši 71 324,45 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci (UZ 107) u projektu 
"Utváření profesní flexibility v oblasti ekonomiky pomocí cvičné firmy" (Program INTERREG V-A 
Rakousko – Česká republika) realizátora Vyšší odborné školy, Střední školy, Centra odborné přípravy, 
Sezimovo Ústí, Budějovická 421 na základě proplacené 0. žádosti o průběžnou platbu dle Smlouvy 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci (SFV/OEZI/481/20). Současně dochází k navýšení rezervy 
projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu byla schválena usnesením č. 237/2019/ZK-22 
ze dne 27. 6. 2019. 
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Rozpočtové opatření č. 316/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3123 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 107100106 2066 1072079403222 196 975,00 

3123 6451 
Inv. půjčené prostředky zřízeným 
přísp. org. 

107 2066 1072079403222 3 542 525,00 

3123 5331 
Neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým org. 

107100106 2066 1072079403222 3 025,00 

3123 5651 
Neinv. půjčené prostředky zřízeným 
přísp. org. 

107 2066 1072079403222 57 475,00 

3122 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 106 2068  -200 000,00 

3122 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 107 2068  -3 600 000,00 

 

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to na straně výdajů navýšení ve výši 
3 800 000,00 Kč (investice – dotace na kofinancování ve výši 196 975,00 Kč a návratná finanční výpomoc 
ve výši 3 542 525,00 Kč a neinvestice – dotace na kofinancování ve výši 3 025,00 Kč a návratná finanční 
výpomoc ve výši 57 475,00 Kč) v rámci projektu „Modernizace prostor a vybavení SOU zemědělského a 
služeb Dačice“ (IROP) realizátora projektu Středního odborného učiliště zemědělského a služeb, Dačice, 
nám. Republiky 86 z důvodu realizace a financování úspěšného projektu v roce 2020. Současně dochází 
ke snížení rozpočtovaných investičních výdajů rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace 
projektu byla schválena usnesením č. 366/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018. 

 

Rozpočtové opatření č. 317/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6172 5011 
Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma 
zaměst. na služ. místech 

111 2066 1061006900001 -254 030,87 

6172 5031 
Povinné pojistné na soc. zab. a přísp.na st. 
pol. zaměstnanosti 

111 2066 1061006900001 -62 999,66 

6172 5032 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 111 2066 1061006900001 -22 862,78 

6172 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 111 2066 1061006900001 -106,69 

3713 6371 
Účelové inv. transfery nepodnikajícím fyz. 
osobám 

111 2066 1061006900001 340 000,00 

 

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o úpravu rozpočtu, a to na straně výdajů – snížení ve výši 
340 000,00 Kč (neinvestice – mzdové výdaje – nezpůsobilé výdaje) v rámci projektu Snížení emisí z lokálního 
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III. Současně dochází k navýšení rozpočtovaných 
investičních výdajů ve stejné výši. Individuální dotace z rozpočtu kraje na výměnu zastaralých kotlů na pevná 
paliva byla schválena usnesením č. 50/2020/RK-89 dne 30. 1. 2020. 

 

Rozpočtové opatření č. 318/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

3122 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257 401213 -43 179,60 

3122 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257 401217 -414 621,67 

3147 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257 401227 -552 004,00 

3123 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257 402205 -1 749 830,01 

3122 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257 404207 -1 318 890,15 

3123 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257 404209 -2 000 000,00 

3231 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257 406224 -3 034,45 

3147 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257 401225 -99 373,00 

3299 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2257  6 180 932,88 

 

Odpovědné místo 22 – Fond rozvoje školství navrhuje rozpočtové opatření na úpravu rozpočtu FRŠ z důvodu 
změny závazného finančního vztahu proti rezervě FRŠ s výsledným saldem +6 180 932,88 Kč. Jedná se 
o tyto školy:  
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1) Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 93 z akce "2. etapa rekonstrukce elektro domova 
mládeže", schváleno usn. č. 382/2019/ZK-25 dne 12. 12. 2019 (43 179,60 Kč),  

2) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 z akce 
"Vybavení elokovaných pracovišť praktické sestry v Prachaticích a ve Strakonicích", schváleno 
usn. č. 382/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019 (414 621,67 Kč),  

3) Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, U Hvízdala 4 z akce "Výměna vzduchotechniky 
ve školní jídelně", schváleno usn. č. 382/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019 (552 004,00 Kč),  

4) Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 z akce "Rekonstrukce sociálního 
zařízení na domově mládeže III. etapa; rekonstrukce požárního systému na domově mládeže", 
schváleno usn. č. 382/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019 (1 749 830,01 Kč),  

5) Střední zdravotnická škola, Písek, Národní svobody 420 z akce "Rekonstrukce elektroinstalace; 
rekonstrukce topení v budovách školy", schváleno usn. č. 382/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019 
(1 318 890,15 Kč),  

6) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 z akce "Rekonstrukce 
sportoviště pro Střední odbornou školu a Gymnázium Písek", schváleno usn. č. 382/2019/ZK-25 ze dne 
12. 12. 2019 (2 000 000,00 Kč), 

7) Základní umělecká škola, Volyně, Palackého 64 z akce "Oprava dlažby ve vnitrobloku hlavní budovy; 
oprava dvorní fasády Žižkova 249", schváleno usn. č. 382/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019 
(3 034,45 Kč),  

8) Domov mládeže a Školní jídelna, České Budějovice, Holečkova 2 z akce "Rekonstrukce varného bloku 
pro gastronomický provoz ve školní jídelně", schváleno usn. č. 119/2020/ZK-27 ze dne 21. 5. 2020 
(99 373,00 Kč).   

Návazně na ukončení realizace akcí je nedočerpaná část příspěvků ve FRŠ navržena k alokaci na úhradu 
investiční části koronavirových opatření u škol a školských zařízení. Zejména se jedná o zajištění distanční 
výuky u zřizovaných organizací. 

 

Rozpočtové opatření č. 319/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

4399 5229 Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organizacím  3053  -2 659,63 

4399 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 781 3057 404601 3 090,00 

4399 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 781 3057 403601 449,63 

4399 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 781 3057 406601 15 000,00 

4399 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 781 3057 404603 1 000,00 

4399 5221 
Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. 
společnostem 

781 3057  -16 880,00 

 

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření v souladu s návrhem č. 301/ZK/20 – "Změna usnesení 
č. 164/2020/ZK-28 – Návrh na rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu podpory 
vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem 
na vysílací standard DVB-T2" projednávaného dne 10. 9. 2020. Jedná se o rozdělení prostředků vybraných 
přehodnocených žádostí, dle výsledků jednání Dotační komise Jihočeského kraje dne 24. 8. 2020, které 
Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 963/2020/RK-105 ze dne 2. 9. 2020 doporučila ke schválení. 

 

Rozpočtové opatření č. 320/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

4399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 389 3053  -2 400 000,00 

4351 6321 
Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. 
společnostem 

389 3053  600 000,00 

4351 6322 Investiční transfery spolkům 389 3053  200 000,00 

4351 6323 Inv. transfery církvím a náboženským společnostem 389 3053  1 400 000,00 

4351 6341 Investiční transfery obcím 389 3053 103091 200 000,00 

 

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření v návaznosti na usn. č. 962/2020/RK-105 ze dne 
2. 9. 2020. Jedná se o rozdělení finančních prostředků podpořeným subjektům v rámci vyhlášeného 
Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020, a to v rámci Opatření č. 4 
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"Podpora pořízení vybavení sociálních služeb zařazených do Sítě JčK". Jde o zkvalitnění a zlepšení 
dostupnosti pečovatelských služeb, a to prostřednictvím investiční dotace na pořízení osobních automobilů 
nezbytných pro terénní formu poskytování této sociální služby. 

 

Rozpočtové opatření č. 321/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

4349 5169 Nákup ostatních služeb  3051 9131001000000 -100 000,00 

4351 5221 
Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně 
prosp. společnostem 

92 3053  100 000,00 

 

Odbor sociálních věcí navrhuje rozpočtové opatření pro zajištění rozpočtové alokace prostředků ve výši 
100 000,00 Kč v návaznosti na návrh věcného materiálu č. 300/ZK/20 předkládaného zastupitelstvu kraje 
dne 10. 9. 2020. Jedná se o poskytnutí neinvestičního příspěvku žadateli Chelčický domov 
sv. Linharta, o. p. s., IČO 28138520 na zajištění „Dofinancování mzdových nákladů pečovatelské služby 
Chelčického domova sv. Linharta, o. p. s.“. 

 


