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Jihočeský kraj - Krajský úřad 
 
 V Českých Budějovicích dne 19. 3. 2021 
 
 

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 18. 3. 2021 

 
 
 
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 

V rámci vyhlášeného nouzového stavu v boji proti šíření koronaviru SARS CoV-2 schválil hejtman kraje 
rozpočtová opatření č. 3/H a č. 4/H. 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 18. 3. 2021 schválilo v rámci rozpočtových 
změn 6/21 usnesením č. 79/2021/ZK-5 rozpočtová opatření č. 89/Z a 98/Z. 

 
 
2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 

Rozpočtové opatření č. 3/H 
 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

5213 5903 Rezerva na krizová opatření 551  -240 000,00 

5213 5139 Nákup materiálu jinde nez. 451 9134001000000 240 000,00 

 

Odbor ekonomický, ve vazbě na usnesení vlády ze dne 5. března 2021 č. 249 k mimořádným opatřením 
Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje a č. 250 o přípravě mimořádného 
opatření o zavedení povinného testování zaměstnanců veřejného sektoru na přítomnost onemocnění 
COVID-19, navrhuje rozpočtové opatření z důvodu potřeby nákupu neinvazivních samoobslužných testů 
pro testování zaměstnanců úřadu v pracovním poměru, pracovníků na dohody a uvolněných členů rady 
kraje. Tímto opatřením je navrhováno uvolnění prostředků z krizové rezervy kraje ve výši 240 000,- Kč 
ve prospěch OHMS. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 4/H 
 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

5213 5903 Rezerva na krizová opatření 551  -240 000,00 

5213 5133 Léky a zdravotnický materiál 451 9134001000000 240 000,00 

 

Odbor ekonomický, ve vazbě na usnesení vlády ze dne 5. března 2021 č. 249 a č. 250 k zavedení 
povinného testování zaměstnanců veřejného sektoru na přítomnost onemocnění COVID-19 a v návaznosti 
na obsah předchozího rozpočtového opatření 3/H, navrhuje rozpočtové opatření na finanční zajištění 
navýšeného nákupu neinvazivních samoobslužných testů na základě rozhodnutí samosprávy ze dne 
15. 3. 2021 o zvýšení četnosti testování na 2x týdně u stanoveného okruhu testovaných osob 
(zaměstnanců úřadu v pracovním poměru, pracovníků na dohody a uvolněných členů rady kraje) v období 
od 15. 3. 2021 do 11. 4. 2021. Tímto opatřením je navrhováno uvolnění prostředků z krizové rezervy kraje 
ve výši 240 000,- Kč ve prospěch OHMS na nákup dalších 2 400 testů. Bez dopadu do salda. 
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Rozpočtové opatření č. 89/Z 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

4345 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2557  -37 000 000,00 

4350 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2557  -40 000 000,00 

4357 6351 Inv. transfery zříz. přísp. organizacím 2557  -40 000 000,00 

4345 6121 Budovy, haly a stavby 3151 9121012000000 37 000 000,00 

4350 6121 Budovy, haly a stavby 3151 9121011000000 40 000 000,00 

4357 6121 Budovy, haly a stavby 3151 9121006000000 40 000 000,00 

6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 2599  117 000 000,00 

6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 3199  117 000 000,00 

 

Fond rozvoje sociální oblasti navrhuje rozpočtové opatření na základě schválené přílohy Rozpočtu 
Jihočeského kraje na rok 2021 – Tvorba a použití Fondu rozvoje sociální oblasti v roce 2021 – 
usn. č. 25/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020. Jedná se o použití prostředků na realizaci akcí 
dle harmonogramů výstavby jednotlivých akcí:  

1) Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, akce "Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec – 
Realizace záměru DS Jindřichův Hradec, projekt, výstavba, včetně vybavení" (37 000 000,00 Kč); 

2) Domov pro seniory Horní Stropnice, akce „Domov pro seniory Horní Stropnice – Demolice dílny a 
výstavba kotelny a technického a dalšího zázemí budovy domova pro seniory“ (40 000 000,00 Kč); 

3) Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, akce "Domov Libníč a Centrum sociálních služeb 
Empatie – Demolice a nová výstavba Týdenního stacionáře na Pražské tř. 88, včetně vybavení" 
(40 000 000,00 Kč); 

Z Fondu rozvoje sociální oblasti budou finanční prostředky z důvodu proplácení faktur převedeny 
do rozpočtu ORJ 3151. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 98/Z 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 8115 
Změny stavů krátkodobých prostředků na 

bank.účtech 
 574  100 000 000,00 

2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 811 1051 9134001000000 98 332 879,10 

2292 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 812 1051 9134001000000 1 667 120,90 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření na zapojení části hospodářského 
výsledku kraje za rok 2020 na úhradu mimořádné ztráty z dopravní obslužnosti související se zavedenými 
opatřeními proti nákaze koronavirem SARS CoV-2 v roce 2020 a se snížením tržeb souvisejících 
s epidemií. Uhrazené ztráty budou nárokovány z titulu náhrady újmy u státního rozpočtu ČR. Dopad 
do salda -100 000 000,00 Kč (prohloubení schodku). 

 
 

 


