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Jihočeský kraj - Krajský úřad 
 
 V Českých Budějovicích dne 9. 9. 2021 
 
 

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 9. 9. 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 

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání dne 9. 9. 2021 schválilo v rámci rozpočtových 
změn 20/21 usnesením č. 301/2021/ZK-10 rozpočtová opatření č. 202/Z, 218/Z a 240/Z – 242/Z. 

 
 
2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 

Rozpočtové opatření č. 202/Z 

§ položka ORJ částka v Kč 

 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank. účtech 2674 -1 200 000,00 

2115 6121 Budovy, haly a stavby 651 -1 200 000,00 

 

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu návazně na věcné změny navrhuje 
rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu kapitálových výdajů o 1 200 000,00 Kč a jejich převod 
do Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje. Jedná se o výdaje na akci Úprava odběrného místa SPšSE 
České Budějovice, jejíž realizace byla letos odložena a je předběžně zařazena do roku 2022. Návrh tohoto 
rozpočtového opatření snižuje záporné saldo rozpočtu pro rok 2021 o částku 1 200 000,00 Kč. 

 

Rozpočtové opatření č. 218/Z 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

2212 6121 Budovy, haly a stavby  3151 9114000000000 -1 075 148,00 

2212 6121 Budovy, haly a stavby 111 3167 1101109900001 1 075 148,00 

2212 6121 Budovy, haly a stavby  3151 9114431000000 -2 569 283,83 

2212 6121 Budovy, haly a stavby 111 3167 1071040900001 2 569 283,83 

 

Odbor veřejných zakázek a investic navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění rozpočtového krytí 
u těchto výdajů: 

1) "Rekonstrukce silnice III/1631 Nová Pec – Zadní Zvonková – I. a III. etapa" – přefakturace od SÚS JčK 
(1 075 148,00 Kč), 

2) "Modernizace komunikací II. třídy P12 A-2" – vícepráce a zkoušky dle vyhlášky č. 130/2019 schválené 
usnesením č. 613/2021/RK-18 ze dne 3. 6. 2021 a usnesením č. 755/2021/RK-20 ze dne 24. 6. 2021 
(2 569 283,83 Kč).  

Financování navrhujeme zajistit z nesesmluvněných finančních prostředků určených na investice v silniční 
dopravě hrazené krajem a dále úspory z VŘ na akci "Zabezpečení svahu silnice II/161 za obcí Studánky". 
Bez dopadu do salda. 
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Rozpočtové opatření č. 240/Z 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

 8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech  2674 -25 000 000,00 

3636 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 106 2068 -3 750 000,00 

3636 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 107 2068 -21 250 000,00 

 

Odpovědné místo 20 – Strukturální fondy EU žádá o snížení investičních výdajů projektu "Digitální 
technická mapa Jihočeského kraje" ve výši 25 000 000,- Kč z důvodu časového posunu projektu 
do roku 2022. Prostředky budou převedeny do FRR ke krytí výdajů v návrhu rozpočtu roku 2022. Realizace 
projektu byla schválena usnesením č. 254/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020 a usnesením č. 38/2020/ZK-3 
ze dne 17. 12. 2020 a dále Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. j. MPO 493585/21/61400 ze dne 
27. 5. 2021. Návrh tohoto rozpočtového opatření snižuje záporné saldo rozpočtu pro rok 2021 
o částku 25 000 000,- Kč. 

 

Rozpočtové opatření č. 241/Z 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

 4111 Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR 98038 542 92 989 463,23 

3639 6341 Investiční transfery obcím 725 3253 92 989 463,23 

 

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření na zapojení přijatého příspěvku ze státního rozpočtu 
dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, ke zmírnění negativních dopadů 
na daňové příjmy kraje. Příspěvek bude využit na navýšení prostředků Krajského investičního fondu 
pro druhé, případně třetí kolo žádostí o dotaci na investiční akce obcí a měst Jihočeského kraje. V případě, 
že by v letošním roce již nebyl vybrán žádný projekt k podpoře, zůstanou prostředky fondu k užití 
do roku 2022. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 242/Z 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

2212 5171 Opravy a udržování 3151 9114000000000 -14 000 000,00 

2212 5171 Opravy a udržování 3151 9114442000000 5 000 000,00 

2212 6121 Budovy, haly a stavby 3151 9114442000000 9 000 000,00 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu zajištění prostředků 
na krytí kofinancování stavebních prací a výdajů na technický dozor stavby v rámci akce "Financování silnic 
II. a III. třídy – Jihočeský kraj" – 2. část. Bez dopadu do salda. 

 


