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Jihočeský kraj - Krajský úřad 
 
 V Českých Budějovicích dne 3. 10. 2022 
 
 

Schválená rozpočtová opatření Jihočeského kraje k 3. 10. 2022 

 
 
 
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. 410/2021/ZK-13 

ke schválenému rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2022, schválila na jednání dne 3. 10. 2022 v rámci 
rozpočtových změn 20/22 usnesením č. 1041/2022/RK-51 rozpočtová opatření č. 264/R – 270/R. 
 
 
 
2. VÝČET SCHVÁLENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 

Rozpočtové opatření č. 264/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

6172 2322 Příjem z pojistných plnění  441  2 800,00 

3123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 726 857 403223 2 800,00 

 

Odbor hospodářské a majetkové správy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení pojistného plnění 
přijatého z Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s., pro Střední školu rybářskou a vodohospodářskou Jakuba 
Krčína, Třeboň, Táboritská 688 z pojištěného rizika vandalismus. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 265/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS 98045 542  7 300 000,00 

6221 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 98045 857  6 000 000,00 

6221 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 98045 3057 403601 1 000 000,00 

6221 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 98045 1057 401401 300 000,00 

 

Odbor ekonomický ve spolupráci s OŠMT, OSOV a ODSH navrhuje rozpočtové opatření na navýšení objemu 
prostředků určených k proplácení nákladů dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování uprchlíků 
z Ukrajiny zajišťovaného v příspěvkových organizacích kraje o 7 300 000,00 Kč z důvodu prodloužení období 
hrazení těchto nákladů. Prostředky budou vypláceny příspěvkovým organizacím formou zvýšeného 
účelového příspěvku na provoz výhradně ve výši limitu kompenzačního příspěvku/náhrady nákladů 
ubytování ze státního rozpočtu podle skutečně obsazených míst. Následně bude podána žádost o dotaci 
na Ministerstvo financí ve výši skutečně vyplacených prostředků. Rozpočtovaná částka navýšení je 
stanovena dle předpokladu objemu do konce roku 2022 s ohledem na výši již skutečně proplacených výdajů. 

Rozpočtové opatření je bez dopadu do salda, neboť kraj předpokládá proplácení výhradně oprávněného 
nároku, který bude refundován ze strany státního rozpočtu, s vědomím nutnosti předfinancování a získávání 
prostředků ex post na základě žádosti. 
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Rozpočtové opatření č. 266/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 29010 842  2 321 070,60 

3125 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím 29010 852 401244 2 321 070,60 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na příjem a vyplacení dotace 
z Ministerstva zemědělství na základě Rozhodnutí č. 129D282004032 ze dne 30. 11. 2021 v rámci dotačního 
programu – 12928 – Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže pro Krajské školní hospodářství, 
České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 na akci "Rekonstrukce výpustného zařízení, bezpečnostního 
přelivu a hráze rybníka Dobevský (včetně odbahnění)". Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 267/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

3121 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103133063 863 402201 300,88 

3121 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103533063 863 402201 1 705,12 

3122 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103133063 863 401232 5 640,58 

3122 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103533063 863 401232 31 963,42 

3121 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103133063 863 401205 65 238,90 

3121 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103533063 863 401205 369 687,10 

3122 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103133063 863 407215 36 346,18 

3122 2229 
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné 
příjmy 

103533063 863 407215 205 961,82 

3121 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103133063 867  300,88 

3121 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103533063 867  1 705,12 

3122 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103133063 867  5 640,58 

3122 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103533063 867  31 963,42 

3121 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103133063 867  65 238,90 

3121 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103533063 867  369 687,10 

3122 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103133063 867  36 346,18 

3122 5364 
Vratky transferů poskytnutých z veřejných 
rozpočtů 

103533063 867  205 961,82 

 

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje rozpočtové opatření na vratku části dotace z minulých let 
na základě oznámení MŠMT subjektům, kterým MŠMT poskytlo dotaci v oblasti prioritní osy Rovný přístup 
ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání, které se odvádí na MŠMT. Jedná se o tyto školy:   

1) Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112 (2 006,00 Kč), 

2) Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 (37 604,00 Kč), 

3) Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova (434 926,00 Kč), 

4) Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203 (242 308,00 Kč). 
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Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 268/R 

§ položka ORJ ORG částka v Kč 

 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1041 103046 50 000,00 

2292 5213 Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám 1051 9133001000000 50 000,00 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu Smlouvy o závazku převzít 
povinnost k úhradě protarifovací ztráty v rámci zapojení dopravce VLD JčK do systému IDS JH ze dne 
20. 6. 2022 (interní číslo smlouvy SON/ODSH/311/22), na základě které Jihočeský kraj vystavuje fakturu 
za městem Jindřichův Hradec. Souvztažně však tuto protarifovací ztrátu hradí Jihočeský kraj dopravci, proto 
se o shodnou částku navyšují i výdaje. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 269/R 

§ položka UZ ORJ částka v Kč 

 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 27355 1042 -9 598 385,00 

2294 5213 Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám 27355 1052 -9 598 385,00 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje rozpočtové opatření z důvodu Rozhodnutí o poskytnutí 
účelové dotace ke krytí nákladů Jihočeského kraje na kompenzace dopravcům ve veřejné železniční osobní 
dopravě v roce 2022, č. j. MD-20668/2022-190/2, ze které vyplývá, že Jihočeský kraj obdrží z MD pro rok 
2022 souhrnnou částku dotace ve výši 196 662 995,- Kč. Z původně předpokládané výše dotace se tak jedná 
o snížení ve výši 9 598 385,00 Kč. Bez dopadu do salda. 

 

Rozpočtové opatření č. 270/R 

§ položka UZ ORJ ORG částka v Kč 

 2412 
Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. – 
prav. osob 

107 2060 1063004309503 -12 902 000,00 

3636 6909 Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené 107 2068  -12 902 000,00 

 2412 
Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. – 
prav. osob 

107 2060 1063002309508 -5 285 000,00 

3636 6909 Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené 107 2068  -5 285 000,00 

 

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

1) příjmů snížení v celkové výši 12 902 000,00 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci (UZ 107) 
u projektu "Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s." (OP ŽP) 
realizátora Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. z důvodu zpoždění realizace projektu dojde k vrácení 
návratné finanční výpomoci až v roce 2023 (zohledněno již v návrhu rozpočtu a SVR). Současně dochází 
ke snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu schválena usnesením 
č. 10/2020/ZK-26 ze dne 20. 2. 2020; 

2) příjmů snížení v celkové výši 5 285 000,00 Kč týkající se vratky návratné finanční výpomoci (UZ 107) 
u projektu "Snížení energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a.s. – energetický zdroj" (OP ŽP) 
realizátora Nemocnice Dačice, a.s. z důvodu zpoždění realizace projektu dojde k vrácení návratné 
finanční výpomoci až v roce 2023 (zohledněno již v návrhu rozpočtu a SVR). Současně dochází 
ke snížení rezervy projektů EU (ORJ 2068) ve stejné výši. Realizace projektu schválena usnesením 
č. 279/2021/ZK-10 ze dne 9. 9. 2021.  

Bez dopadu do salda. 

 


