I. OBECNÁ ČÁST
Vývoj rozpočtů krajů, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2015 ovlivněn opatřeními
uplatňovanými v návrhu státního rozpočtu na rok 2015. Předpokládá se, že kraje jako celek
dosáhnou v roce 2015 záporného salda hospodaření, které se očekává ve výši 1,5 mld. Kč.
Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2015 byl zpracován na základě následujících podkladů:
1. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 schválený usnesením vlády
č. 769 ze dne 22. 9. 2014.
2. Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.
3. Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky České republiky na rok 2015
publikovaná Ministerstvem financí v říjnu roku 2014.
4. Rozpočtový výhled Jihomoravského kraje na období 2015 – 2017.
5. Predikce vývoje daňových výnosů veřejných rozpočtů zpracovaná Ministerstvem financí
v září 2014 pro potřeby sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok
2015.
6. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ostatní právní
předpisy upravující působnost krajů.

Ad. 1 Návrh zákona o státním rozpočtu České
republiky na rok 2015
Fiskální situace územních rozpočtů bude v roce 2015 záviset zejména na aktuálním
ekonomickém vývoji. Zastoupení hlavních zdrojů financování ve struktuře příjmů na
jednotlivých úrovních místních rozpočtů je dlouhodobě stabilní. Protože i v roce 2015 budou
prostřednictvím krajských rozpočtů administrovány prostředky na úhradu tzv. „přímých nákladů
na vzdělávání“ v regionálním školství, zůstávají nejvýznamnější položkou na straně příjmů
přijaté transfery. Ty se pro rok 2015 předpokládají v objemu 85,9 mld. Kč, což představuje
61,5 % z celkových příjmů krajů odhadovaných na rok 2015. Druhým nejvýznamnějším zdrojem
financování aktivit krajů jsou daňové příjmy, které z celkových příjmů krajů budou tvořit cca
35,2 %.
Příjmy krajů v roce 2015 by dle návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky měly činit
139,7 mld. Kč, výdaje 141,2 mld. Kč. Ze srovnání uvedených veličin plyne předpokládaný
deficit v objemu – 1,5 mld. Kč (sumárně za všechny kraje).

Příjmy krajů
Příjmy krajů zahrnují daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.
Nejdůležitější zdroj příjmů krajů i v roce 2015 představují transfery, které kraje obdrží z různých
úrovní veřejných rozpočtů. Pro rok 2015 se odhadují ve výši 85,9 mld. Kč, z toho ve státním
rozpočtu je pro kraje rozpočtována částka transferů v objemu 81,5 mld. Kč. Téměř 95 %
z objemu transferů určeným krajům dle návrhu zákona o státním rozpočtu tvoří dotace na úhradu
přímých nákladů regionálního školství, tj. zejména platů učitelů a ostatní přímé neinvestiční
výdaje (učebnice, učební pomůcky apod.). Skutečná výše transferů bude rovněž záviset na míře
čerpání prostředků z operačních programů dobíhajících z předchozího programového období
nebo z programů stávajícího programového období 2014 - 2020.
Daňové příjmy krajů se pro rok 2015 odhadují ve výši 49,2 mld. Kč, což představuje cca 3,1 %
meziroční nárůst ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2014. Z celkových příjmů krajů
daňové příjmy v roce 2015 budou tvořit cca 35,2 %. Průběh inkasa daní je však během roku
ovlivňován mnoha faktory, které působí směrem nahoru i dolů. Odhad daňových příjmů
zohledňuje i legislativní změny, které mají nabýt účinnosti od roku 2015, např. v případě daně
z přidané hodnoty zavedení druhé snížené sazby ve výši 10 %, v případě daně z příjmů fyzických
osob „zastropování“ výdajových paušálů.
Nedaňové příjmy krajů se odhadují ve výši 4,2 mld. Kč, tj. 3 % z celkových příjmů, kapitálové
příjmy se odhadují ve výši 0,4 mld. Kč, tj. 0,3 % z celkových příjmů.
Vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů pro rok 2015 je dle návrhu zákona o státním
rozpočtu České republiky definován:
 finančním vztahem státního rozpočtu k rozpočtům krajů
1 040 870 tis. Kč,
 ostatními dotacemi z kapitoly Všeobecná pokladní správa
460 595 tis. Kč,
 dotacemi z ostatních kapitol státního rozpočtu
80 004 535 tis. Kč.

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů v roce 2015 zahrnuje pouze příspěvek
na výkon státní správy v přenesené působnosti. Příspěvek na výkon státní správy činí celkem
pro všechny kraje 1 040 870 tis. Kč. Pro rok 2015 není objem příspěvku na výkon státní správy
v přenesené působnosti valorizován a zůstává na stejné úrovni jako v roce 2014.

Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa
Pro rok 2015 se jedná pro kraje o dotace v celkové výši 460 595 tis. Kč. Objem 280 595 tis. Kč
je zahrnut v ukazateli „Další prostředky pro územní samosprávné celky“. Ten obsahuje dotační
tituly, které nelze rozpočtovat u konkrétních příjemců v době sestavování rozpočtu. Součástí je
například položka „Prostředky pro řešení aktuálních problémů ÚSC“. Z této položky jsou během
roku na základě žádostí uvolňovány prostředky na řešení závažných problémů územních
samosprávných celků, které nelze pokrýt ve schváleném státním rozpočtu na příslušný rok.

V ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS
celkem“ je pro kraje určena v programu 29822 – Akce financované z rozhodnutí Poslanecké
sněmovny Parlamentu a Vlády ČR částka 180 000 tis. Kč. Jedná se o prostředky určené
na majetkové vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy (usnesení vlády
č. 417/2012).

Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu
Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou pro kraje rozpočtovány v celkové výši
80 004 535 tis. Kč. Dotace jsou směrovány na financování investičních i neinvestičních akcí
a budou krajům poskytnuty přímo z rozpočtů příslušných kapitol. Objemově nejvyšší dotací je
dotace vyčleněná v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v předpokládané výši
78 760 696 tis. Kč), která zahrnuje zejména dotace na „tzv. přímé náklady“ pro školy a školská
zařízení zřizovaná kraji, obcemi (příp. dobrovolnými svazky obcí). „Přímé náklady“ jsou tvořeny
osobními výdaji (jedná se o platy pedagogických i nepedagogických pracovníků, pojistné a další
související platby) a ostatními přímými neinvestičními výdaji (jedná se o učebnice, učební
pomůcky apod.).
Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, kraj rozepisuje a přímo přiděluje dotace předškolním
zařízením, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi, tzn., že tyto prostředky
neprocházejí rozpočty obcí.
Významnější objemy transferů pro kraje jsou dále rozpočtovány v kapitole Ministerstva práce
a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo dopravy změnilo způsob rozpočtování
finančních prostředků na Úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní
dopravě. V návrhu státního rozpočtu na rok 2015 jsou uvedené prostředky nově rozpočtovány na
položce „Výdaje na dopravní územní obslužnost“, dosud byly prostředky určené pro kraje
rozpočtovány na položce „Neinvestiční transfery krajům“.

Výdaje krajů
Výdaje krajů na rok 2015 se dle návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015
odhadují celkově ve výši 141,2 mld. Kč a jsou především směrovány na financování běžných
výdajů. Běžné výdaje v odhadované výši 126,2 mld. Kč by se na celkových výdajích měly
podílet cca 89,4 %. Zbývajících 10,6 %, tj. 15 mld. Kč by mělo být určeno na financování
investičních akcí. Výši kapitálových výdajů krajů rovněž ovlivní rozsah čerpání prostředků
z regionálních či jiných operačních programů.

Ad. 2 Zákon o rozpočtovém určení daní
Z vlastních příjmů jsou nejvýznamnější příjmy daňové, které kraje získávají na základě zákona
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.
Tímto zákonem byly v roce 2002 poprvé určeny pro kraje podíly na sdílených daních, a to
ve výši 3,1 % z celostátního hrubého výnosu. Novelou zákona o rozpočtovém určení daní došlo
od roku 2005 ke zvýšení podílu krajů na sdílených daních z 3,1 % na 8,92 %. Od 1. 1. 2012 došlo
ke změně podílu krajů na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty, který se
v souvislosti s reformou penzijního systému snížil z 8,92 % na 8,29 %. Od 1. 1. 2013 byl přijat
tzv. „stabilizační balíček“, jehož součástí byla i související změna zákona č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení daní ve vztahu ke krajům. Ta zajišťuje, že kraje nebudou participovat
v letech 2013 – 2015 na efektech z vybraných daňových opatření obsažených v tomto souboru
navrhovaných změn zákonů. Z tohoto důvodu byl snížen podíl krajů na celostátním hrubém
výnosu daně z přidané hodnoty z 8,29 % na 7,86 % a daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a funkčních požitků z 8,92 % na 8,65 %.
Pro rok 2015 se nepřipravují žádné změny zákona o rozpočtovém učení daní. Spektrum
sdílených daní, na kterých se v roce 2015 budou podílet kraje, je následující:
a) Daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušný kraj,
s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby – jedná se o výlučný daňový
příjem kraje.
b) Podíl na 7,86 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty.
c) Podíl na 8,65 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, s výjimkou daně
z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.
d) Podíl 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané
srážkou podle zvláštní sazby.
e) Podíl na 8,92 % z 60 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických
osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d).
f) Podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,
s výjimkou výnosů uvedených v písmenu a) a daně z příjmů právnických osob
v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec.
Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle písm. b) až f) podílí
procentem stanoveným v příloze k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění
pozdějších předpisů (v případě Jihomoravského kraje se jedná o 9,526055).
Součástí daňového příjmu podle písm. a) není úhrada rozdílu mezi daní vyměřenou nebo
dodatečně vyměřenou kraji správcem daně a daní krajem přiznanou nebo dodatečně přiznanou,
ani příslušenství daně.

Ad. 3 Predikce makroekonomických indikátorů
ekonomiky České republiky na rok 2015
Ministerstvo financí vydalo v měsíci říjnu roku 2015 Makroekonomickou predikci České
republiky, podle které očekává pro rok 2015 následující vývoj základních makroekonomických
indikátorů ekonomiky České republiky:

Hrubý domácí produkt

růst v %

2,5

Průměrná míra inflace

%

1,5

Míra nezaměstnanosti

průměr v %

6,1

Ad. 4 Rozpočtový výhled Jihomoravského kraje
na období 2015 – 2017
Rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2015 byl zpracován s ohledem na rozpočtový výhled
Jihomoravského kraje na období 2015 – 2017, který schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského
kraje svým usnesením č. 1144/14/Z 12. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje
o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích
a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků jsou uvedeny jejich
dopady na hospodaření kraje po celou dobu trvání závazku.
Rozpočtový výhled na období 2015 – 2017 vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů kraje
za období let 2005 – 2013 (od roku 2005 došlo k významnému navýšení vlastních příjmů kraje
vlivem novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů) a z očekávané
skutečnosti roku 2014, kterou ovlivňuje oživení české ekonomiky. Rozpočtový výhled
zohledňuje čerpání prostředků z fondů Evropské unie a ostatních nadnárodních zdrojů
v programovacím období 2007 – 2013 a čerpání úvěru, který přijal Jihomoravský kraj
od Evropské investiční banky. Rozpočtový výhled Jihomoravského kraje bude v roce 2015
aktualizován.

II. SCHVÁLENÝ ROZPOČET
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROK 2015
II. 1. Úvod
Schváleý rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2015 je sestaven jako schodkový v třídění dle
platné rozpočtové skladby.

Schválený rozpočet příjmů
Příjmy Jihomoravského kraje na rok 2015 jsou stanoveny v celkové výši 5 393 295 tis. Kč.
Schválený rozpočet příjmů je členěn na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy
a dotace.
Daňové příjmy zahrnují zejména očekávané podíly Jihomoravského kraje na sdílených daních
ve výši 4 749 244 tis. Kč. Schválený rozpočet těchto příjmů vychází z očekávané skutečnosti
roku 2014 s přihlédnutím k predikci daňových výnosů zpracované Ministerstvem financí pro
potřeby sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015. Do daňových
příjmů se dále zařazují správní poplatky s rozpočtem 2 550 tis. Kč. Výše těchto příjmů byla
stanovena na základě kvalifikovaného odhadu příslušných odborů Krajského úřadu
Jihomoravského kraje. Daňové příjmy se na celkových příjmech Jihomoravského kraje na rok
2015 podílejí 88,1 %.
Nedaňové příjmy obsahují příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 300 tis. Kč (zejména
příjmy související s pronájmem nebytových prostor a parkovacích míst v podzemních garážích
v budově KrÚ JMK), ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena ve výši 1 500 tis. Kč,
odvody příspěvkových organizací ve výši 182 917 tis. Kč (odvody investičních zdrojů
příspěvkových organizací v oblasti regionálního rozvoje, školství, zdravotnictví, kultury,
sociálních věcí a meziregionální spolupráce), ostatní odvody příspěvkových organizací – příjmy
z prodeje movitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím ve výši 500 tis. Kč, příjmy
z pronájmu pozemků ve výši 10 tis. Kč, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve
výši 25 186 tis. Kč, příjmy z úroků z bankovních účtů Jihomoravského kraje ve výši
6 500 tis. Kč, přijaté sankční platby, tj. pokuty ve výši 7 800 tis. Kč, přijaté nekapitálové
příspěvky a náhrady – příspěvky od obcí na zabezpečení fungování IDS JMK ve výši
45 000 tis. Kč, platby za odebrané množství podzemní vody ve výši 43 000 tis. Kč. Ostatní
nedaňové příjmy ve výši 139 434 tis. Kč zahrnují: předpokládané příjmy v souvislosti
s uskutečněným předfinancováním projektů EU ve výši 130 230 tis. Kč, příjmy za pojistné od
nemocnic ve výši 9 200 tis. Kč a příjmy vyplývající z nájemní smlouvy na nemovitost JMK na
ulici Česká 11, Brno za služby od společnosti T-mobile Czech Republic a.s. ve výši 4 tis. Kč.
Celkově činí schválený rozpočet nedaňových příjmů 452 147 tis. Kč a na celkovém rozpočtu
příjmů Jihomoravského kraje na rok 2015 se podílí 8,4 %.

Kapitálové příjmy obsahují odhad příjmů z prodeje nemovitého majetku Jihomoravského kraje,
které jsou stanoveny ve výši 65 130 tis. Kč a na celkovém rozpočtu příjmů Jihomoravského kraje
na rok 2015 se podílejí pouze 1,2 %.
Součástí schváleného rozpočtu příjmů Jihomoravského kraje na rok 2015 jsou i dotace. Na
celkovém rozpočtu příjmů Jihomoravského kraje se dotace podílejí 2,3 %. Do schváleného
rozpočtu byla zahrnuta dotace, která bude Jihomoravskému kraji poskytnuta v rámci tzv.
souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu Jihomoravského kraje. Výše této
dotace byla stanovena dle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok
2015. Jedná se o příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. Příspěvek je pro
Jihomoravský kraj stanoven v celkové výši 112 692 tis. Kč. Příspěvek na výkon státní správy
nebyl pro rok 2015 valorizován a zůstal tak na úrovni roku 2014.
Dále byla do schváleného rozpočtu příjmů zahrnuta na základě smlouvy dotace od Statutárního
města Brna na financování činnosti Moravian Science Centre Brno ve výši 11 532 tis. Kč.
Ostatní dotace nebyly do schváleného rozpočtu v souladu s metodickým doporučením
Ministerstva financí zahrnuty a budou do rozpočtu Jihomoravského kraje zapojovány v průběhu
roku 2015 na základě rozpočtových opatření. Objemově nejvýznamnější budou převody
finančních prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úhradu tzv. přímých
nákladů na vzdělávání.
V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů a usnesením vlády č. 1084/2002, jsou prostřednictvím Jihomoravského kraje
poskytovány dotace do rozpočtů obcí. Tyto dotace rovněž nejsou do schváleného rozpočtu
Jihomoravského kraje na rok 2015 zahrnuty, neboť se jedná o tzv. kompenzační peněžní operaci
dle ustanovení § 21 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů. Vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí pro rok 2015 je
definován finančním vztahem uvedeným v příloze k návrhu zákona o státním rozpočtu v úhrnech
po jednotlivých krajích, ostatními dotacemi z kapitoly Všeobecná pokladní správa a dotacemi
z ostatních kapitol státního rozpočtu.
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí Jihomoravského kraje byl navržen ve výši
1 018 991 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty následující dotace a příspěvky:



dotace na vybraná zdravotnická zařízení
příspěvek na výkon státní správy

5 584 tis. Kč,
1 013 407 tis. Kč.

Dotace na vybraná zdravotnická zařízení ani příspěvek na výkon státní správy nejsou pro rok
2015 valorizovány. Do jejich objemů rozpočtovaných pro rok 2015 byly promítnuty např. vlivy
vyplývající ze změny počtu obyvatel, lůžkových kapacit apod. K drobnému navýšení příspěvku
na výkon státní správy došlo u obce s rozšířenou působností Brno z důvodu dopadů účinnosti
zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, kdy dochází k nárůstu výkonu agendy zvláštní
matriky.
Mimo finanční vztahy jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtovány další dotační
tituly. Jedná se zejména o prostředky zahrnuté v ukazateli „Výdaje vedené v informačním
systému programového financování EDS/SMVS celkem.“

Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou určeny na financování běžných i kapitálových
výdajů obcí. Obcím budou poskytovány neinvestiční dotace z ostatních kapitol, např.
neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí např. na činnosti vykonávané
obcemi v oblasti sociálně-právní ochraně dětí), Ministerstva pro místní rozvoj (zejména transfery
z příslušných operačních programů) a Ministerstva kultury (např. transfery zaměřené na obnovu
památek a architektonického dědictví). V některých kapitolách státního rozpočtu jsou
rozpočtovány i investiční dotace obcím.

Schválený rozpočet výdajů
Schválený rozpočet výdajů Jihomoravského kraje na rok 2015 činí 5 832 559 tis. Kč. Schválený
rozpočet výdajů je členěn na běžné výdaje a kapitálové výdaje.
Schválený rozpočet výdajů Jihomoravského kraje na rok 2015 obsahuje výdaje spadající jak
do samostatné působnosti, tak do přenesené působnosti kraje na základě platných právních
předpisů.
Schválený rozpočet výdajů zahrnuje příspěvky právnickým osobám zřizovaným, resp. založeným
Jihomoravským krajem.
K 1. 1. 2015 je Jihomoravský kraj zřizovatelem 188 příspěvkových organizací v oblasti školství
a 50 neškolských příspěvkových organizací, tj. celkem 238 příspěvkových organizací
následující struktury:
72
1
36
40
1
21
9
2
5
1
7
27

8
1
2

středních škol včetně gymnázií,
vyšší odborná škola,
speciálních škol,
základních uměleckých škol,
jazyková škola,
domů dětí a mládeže,
dětských domovů,
domovy mládeže,
pedagogicko-psychologických poraden,
středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
organizací v oblasti kultury,
organizací poskytujících následující sociální služby:
- domovy pro seniory,
- domovy se zvláštním režimem,
- domovy pro osoby se zdravotním postižením,
- denní stacionáře,
- týdenní stacionáře,
- chráněné bydlení,
- pečovatelské služby,
nemocnic,
dětská léčebna,
dětská centra,

1
1
1
1
1

domov pro postižené děti,
zdravotnická záchranná služba (ZZS JMK),
organizace v oblasti správy a údržby silničního majetku (SÚS JMK),
organizace v oblasti meziregionálních vztahů (Kancelář JMK pro meziregionální spolupráci),
organizace v oblasti regionálního rozvoje (Moravian science centre Brno).

Jihomoravský kraj je zřizovatelem veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové
péče Brno.
Jihomoravský kraj je jediným společníkem dvou obchodních společností, a to CL JUNIOR
AUTO Boskovice s. r. o. a CEJIZA, s. r. o.
Společně se statutárním městem Brnem je Jihomoravský kraj zakladatelem akciové společnosti
KORDIS JMK, a.s.
Dále je Jihomoravský kraj společně s obcí Pasohlávky zakladatelem akciové společnosti
Thermal Pasohlávky, a. s.

Schválený rozpočet financování
Schválený rozpočet příjmů Jihomoravského kraje na rok 2015 je o 439 264 tis. Kč nižší než
schválený rozpočet výdajů. Schválený rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2015 je tedy
sestaven jako schodkový.
Rozpočet kraje může být v souladu s § 4 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválen jako schodkový jen
v případě, že schodek bude možné uhradit:
a) finančními prostředky z minulých let, nebo
b) smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo příjmem
z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku.
Schválený rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2015 obsahuje v položkách financování
zapojení prostředků z minulých let ve výši 559 264 tis. Kč. Současně ve schváleném rozpočtu
figuruje splátka jistiny úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou na základě smlouvy
uzavřené dne 17. 10. 2005 ve výši 120 000 tis. Kč, která schválený rozpočet financování snižuje.
Zapojení prostředků z minulých let ve výši 559 264 tis. Kč je kryto následujícími zdroji:




finanční prostředky
Fondu rozvoje JMK ve výši

89 217 tis. Kč,

finanční prostředky
Investičního fondu JMK ve výši

99 537 tis. Kč,

finanční prostředky
Zvláštního účtu pro vodní hospodářství JMK ve výši

9 000 tis. Kč,










finanční prostředky
Fondu územního rozvoje JMK ve výši

3 322 tis. Kč,

finanční prostředky
Rezervního fondu JMK ve výši

4 000 tis. Kč,

nevyčerpané finanční prostředky
na dotační program „Program víceleté podpory sociálních
služeb na území JMK“ ve výši

12 000 tis. Kč,

nevyčerpané finanční prostředky
na výpočetní techniku a programové vybavení ve výši

2 000 tis. Kč,

nevyčerpané finanční prostředky
na přípravu společných nákupů ve výši

1 500 tis. Kč,

zůstatek rezervy
na financování vlastního podílu JMK na projekty EIB ve výši

163 536 tis. Kč,

zůstatek úvěrových prostředků poskytnutých EIB ve výši

175 152 tis. Kč.

IV.8. Schválený rozpočet výdajů JMK na rok 2015 –
věcná náplň
Schválený rozpočet běžných výdajů
Odbor kancelář ředitelky
§ 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví
Projekt Zdravý kraj a MA21
1 000 tis. Kč
Výdaje na Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 dle Ročního plánu aktivit v rámci členství
Jihomoravského kraje v Národní síti Zdravých měst České republiky.
Zdravé municipality v JMK (dotační program)
300 tis. Kč
Výdaje spojené s realizací dotačního programu „Zdravé obce, města a mikroregiony JMK“, který
je zaměřen na podporu aktivit směřujících zejména k podpoře zdraví a kvality života.

§ 5273 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení
Zajištění havarijní a krizové připravenosti
2 000 tis. Kč
Výdaje na úhradu služeb v oblasti krizového řízení, zabezpečení informačního systému
krizového řízení, na úhradu porad a školení, nácvik na řešení krizových stavů apod.

§ 5599 – Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného
systému
Zásahy a cvičení složek IZS
2 000 tis. Kč
Výdaje na přípravu na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací
a ochranu obyvatelstva, náhrada škod vzniklých v důsledku záchranných a likvidačních prací,
pokrytí výdajů na cvičení složek apod.

§ 6113 – Zastupitelstva krajů
Politické kluby
1 227 tis. Kč
Výdaje na činnost jednotlivých politických klubů jsou uvedeny v tabulce č. VII.1.2.
Provoz JMK – platy a související výdaje, vzdělávání
34 030 tis. Kč
Výdaje na odměny za výkon funkce členům zastupitelstva, včetně zákonného pojistného
hrazeného zaměstnavatelem, výdaje na refundace platů a pojistné hrazené jiným organizacím za
účast členů zastupitelstva ve výborech, na komisích a jednáních zastupitelstva, výdaje na školení
a na náhrady mezd v době nemoci.

Provoz JMK – materiál
1 250 tis. Kč
Výdaje na nákup odborné literatury, drobného dlouhodobého majetku, kancelářské techniky a
potřeb, novin, časopisů, elektrických spotřebičů, spojovací techniky apod.
Provoz JMK – voda, paliva a energie
1 200 tis. Kč
Výdaje za pohonné hmoty a maziva do vozidel sloužících k zajištění výkonu funkce uvolněných
členů zastupitelstva.
Provoz JMK – služby
8 044 tis. Kč
Náklady na poštovné, úhrada telekomunikačních služeb, výdaje za konzultační, poradenské
a právní služby, výdaje za opravy drobného dlouhodobého majetku a další služby.
Provoz JMK – ostatní nákupy
442 tis. Kč
Výdaje na nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru, peněžité dary obyvatelstvu,
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu i cizím státům, úhrady kurzových ztrát apod.
Výpočetní technika a programové vybavení
490 tis. Kč
Výdaje na pořízení a provoz výpočetní techniky a programového vybavení, pořízení
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, servisní zákroky, správu serveru, udržovací
poplatky za domény, nákup spotřebního materiálu k výpočetní technice.

§ 6172 – Činnost regionální správy
Dotace Moravskoslezskému kraji na videokonferenci
40 tis. Kč
Dotace na zajištění provozu videokonference všech krajských úřadů, jejíž realizace se ujal
Moravskoslezský kraj.
Provoz JMK – platy a související výdaje, vzdělávání
319 323 tis. Kč
Prostředky na platy zaměstnanců a odměny členů projektových týmů, výdaje na odstupné,
zákonné odvody hrazené zaměstnavatelem, výdaje na školení a náhrady mezd v době nemoci.
Provoz JMK – materiál
7 578 tis. Kč
Výdaje na nákup drobného dlouhodobého majetku, kancelářské techniky a potřeb, odborné
literatury, novin, časopisů, ochranných pomůcek, úklidového a údržbového materiálu,
reklamních předmětů, elektrických spotřebičů, spojovací techniky apod.
Provoz JMK – voda, paliva a energie
11 990 tis. Kč
Výdaje na vodné a stočné, teplo, elektrickou energii, plyn a za pohonné hmoty vozového parku
Jihomoravského kraje.
Provoz JMK – služby
26 828 tis. Kč
Náklady na poštovné, služby telekomunikací, bankovní poplatky, pojištění budov a majetku,
výdaje za konzultační, poradenské a právní služby, pojištění vozového parku, výdaje na údržbu
a opravy budov KrÚ a další služby na celkové zajištění chodu úřadu.
Provoz JMK – ostatní nákupy
603 tis. Kč
Výdaje na platby kurzových ztrát, na nákup předmětů poskytovaných formou věcných darů,
na správní poplatky, nákup dálničních známek, zálohy vlastní pokladně, náklady soudních řízení
apod.

Výpočetní technika a programové vybavení
34 229 tis. Kč
Výdaje na pořízení a provoz výpočetní techniky a programového vybavení, pořízení
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, servisní zákroky, správu serveru, udržovací
poplatky za domény, nákup spotřebního materiálu k výpočetní technice.
Sociální fond
11 191 tis. Kč
Příspěvek ze sociálního fondu je čerpán formou příspěvku na stravování, příspěvku na rekreaci,
na kulturní, sportovní a společenské akce organizované Jihomoravským krajem, na penzijní
připojištění a dary při životním jubileu a při nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod, na
výdaje související s projektem Snadný návrat po rodičovské dovolené a na zajištění
každoročního setkání představitelů kraje s bývalými pracovníky KrÚ JMK u příležitosti Dne
seniorů. Tvorba a čerpání Sociálního fondu Jihomoravského kraje bude uskutečňována v souladu
s jeho statutem.
Pracoviště krizového štábu JMK
800 tis. Kč
Výdaje na nákup oděvní výstroje členů krizového štábu, materiální vybavení Operačního sálu
stálé pracovní skupiny krizového štábu JMK, zřízení a vybavení šatny, pořízení mobilní techniky
a dalšího vybavení pro pohyb krizového štábu v terénu.

Odbor kancelář ředitelky celkem

464 565 tis. Kč

Odbor ekonomický
§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Splátky úroků z úvěru
35 000 tis. Kč
Úhrada splátek úroků z čerpaných úvěrových prostředků poskytnutých Evropskou investiční
bankou na základě smluv o financování a úhrada plateb úrokového swapu.

§ 6399 – Ostatní finanční operace
Rezerva na platbu DPH
1 000 tis. Kč
Rezerva k vykrytí časového nesouladu mezi inkasem příjmů a úhradou daňové povinnosti k dani
z přidané hodnoty.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
Rezerva na legislativní změny
13 400 tis. Kč
Rezerva na nepředvídatelné události, které mohou nastat v průběhu roku, zejména z důvodu
legislativních změn.

Odbor ekonomický celkem

49 400 tis. Kč

Odbor regionálního rozvoje
Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu)
108 540 tis. Kč
Rozpis na jednotlivé organizace je uveden v bodě VII.2.1. materiálu.
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání
§ 3315 – Činnosti muzeí a galerií
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury

18 709 tis. Kč
88 734 tis. Kč
1 097 tis. Kč

Účelově určené příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (nad rámec
běžného provozu)
19 874 tis. Kč
Účelové příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti kultury
a památkové péče a v oblasti regionálního rozvoje; rozpis na jednotlivé organizace je uveden
v bodě VII.2.2. materiálu.
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání
§ 3315 – Činnosti muzeí a galerií

2 300 tis. Kč
17 574 tis. Kč

§ 2119 – Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
Aktualizace územní energetické koncepce JMK
250 tis. Kč
Výdaje na vyhodnocení a zpracování návrhů změn územní energetické koncepce JMK v souladu
se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
Výdaje v oblasti energetiky
750 tis. Kč
Výdaje na implementaci systému managementu hospodaření energií pro objekty v majetku
Jihomoravského kraje a zpracování Akčního plánu.

§ 2125 – Podpora podnikání a inovací
JIC – příspěvek
30 250 tis. Kč
Dotace pro Jihomoravské inovační centrum, zájmové sdružení právnických osob, na financování
nekomerční činnosti vykonávané v obecném hospodářském zájmu – např. správa a provoz
technologických a biotechnologických inkubátorů, příprava a realizace projektů na podporu
inovací a inovačního podnikání apod.
Provoz Kompetenčního centra Kuřim
2 200 tis. Kč
Finanční prostředky na provoz kompetenčního centra v odvětví těžkých a středně těžkých
obráběcích strojů v průmyslovém areálu v Kuřimi.
Regionální inovační strategie
300 tis. Kč
Výdaje na zpracování Regionální inovační strategie JMK 4 a příprava a realizace pilotních
projektů této strategie.

§ 2129 – Ostatní odvětvová a oborová opatření
Prezentace investičních příležitostí / obchodní mise
1 500 tis. Kč
Výdaje na prezentaci Jihomoravského kraje v souladu s připravovanou Regionální inovační
strategií JMK 4 a na tisk propagačních materiálů a předmětů.
Mezinárodní strojírenský veletrh
620 tis. Kč
Účast na mezinárodním veletrhu odborného vzdělávání a pracovních příležitostí v oblasti
strojírenství, jehož cílem je vzhledem k dlouholeté tradici kvalitního strojírenského,
automobilového a elektrotechnického průmyslu zmírnit trend poklesu zájmu o strojírenské a
elektrotechnické obory.

§ 2139 – Ostatní záležitosti zahraničního obchodu
Zahraniční prezentace JMK - oblast cestovního ruchu
2 500 tis. Kč
Příprava a realizace prezentací Jihomoravského kraje na zahraničních veletrzích cestovního
ruchu, prezentace turistických možností kraje v zahraničí a zahraničních zastoupení
CzechTourismu.
Fond rozvoje JMK - Zahraniční prezentace JMK - oblast cestovního ruchu
500 tis. Kč
Výdaje na zajištění účasti Jihomoravského kraje na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015
v Miláně.

§ 2143 – Cestovní ruch
Propagační materiály JMK, internetová prezentace
1 000 tis. Kč
Zabezpečení prezentačních akcí v ČR i v zahraničí – pořízení a distribuce propagačních tiskovin,
internetová prezentace turistických zajímavostí regionu, prezentace Jihomoravského kraje v tisku
a jiných médiích, marketingová podpora vybraných akcí, zajištění společného propagačního
materiálu čtyř krajů.
Prezentace JMK na veletrzích cestovního ruchu v ČR
2 300 tis. Kč
Příprava a realizace prezentací Jihomoravského kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour
Brno a Holiday World Praha.
Realizace Programu rozvoje cestovního ruchu JMK
2 400 tis. Kč
Výdaje na podporu projektů a akcí vedoucích k naplnění cílů Programu rozvoje cestovního ruchu
Jihomoravského kraje, např. festivalu Brno – město uprostřed Evropy.
Příspěvek Centrále cestovního ruchu Jižní Moravy
4 000 tis. Kč
Příspěvek Centrále cestovního ruchu - Jižní Morava, zájmovému sdružení právnických osob,
která koordinuje a podporuje rozvoj cestovního ruchu v Jihomoravském kraji.
Zkvalitnění služeb turistických informačních center (dotační program)
1 800 tis. Kč
Dotační program na podporu zvýšení kvality služeb poskytovaných turistickými informačními
centry, která jsou zaměřena na poskytování informací o možnostech trávení volného času a
cestování.

Značení turistických cest a cyklotras
700 tis. Kč
Podpora údržby značení cyklotras a pěších turistických tras a podpora dalšího značení vybraných
významných turistických cílů.
Podpora vzpomínkových akcí ve Slavkově u Brna
500 tis. Kč
Dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací tradiční vzpomínkové akce k výročí bitvy tří
císařů.
Provoz železniční tratě Břeclav – Lednice
500 tis. Kč
Výdaje na provoz rekreační železniční tratě Břeclav – Lednice historickými vozidly s přepravou
kol a různými zastávkami v rámci Lednicko – valtického areálu.
Podpora vzniku destinačních organizací v turistických oblastech (dotační program)
2 500 tis. Kč
Dotační program zaměřený na vznik destinačních organizací v turistických oblastech
Jihomoravského kraje za účelem zlepšení řízení a koordinace cestovního ruchu v souladu
s Programem rozvoje cestovního ruchu JMK pro roky 2014 - 2020.

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací (dotační program)
1 800 tis. Kč
Dotační program zaměřený na podporu průběžného udržování bezpečné sjízdnosti komunikací
určených pro nemotorovou dopravu jako prevenci případných nehod a bezprostředního okolí
cyklostezek.

§ 2510 – Podpora podnikání
Projekt „Živnopark“
3 000 tis. Kč
Výdaje na podporu přípravy studií, posudků a poradenství v oblasti živnostenského podnikání
v Jihomoravském kraji v návaznosti na opatření související s rozvojem podnikatelského prostředí
Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2014-2017.
Podpora malého a středního podnikání
3 650 tis. Kč
Podpůrné programy pro rozvoj malého a středního podnikání na území Jihomoravského kraje a
soutěž Stavba Jihomoravského kraje.
Dotační program pro začínající podnikatele
2 000 tis. Kč
Dotační program zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí Jihomoravského kraje
formou podpory drobných podnikatelů v regionu v počáteční fázi podnikání.

§ 3311 – Divadelní činnost
Dotace Centru experimentálního divadla
200 tis. Kč
Dotace Centru experimentálního divadla na podporu projektů Připomínka 70. výročí brněnského
pochodu smrti, Provázek na hradě apod.
Dotace Národnímu divadlu Brno
1 200 tis. Kč
Dotace Národnímu divadlu Brno na podporu projektů Festival Janáček 2015, Podpora
dostupnosti Národního divadla Brno v Jihomoravském kraji apod.

Dotace Městskému divadlu Brno
1 200 tis. Kč
Dotace Městskému divadlu Brno na podporu vzniku nových inscenací připravovaných pro rok
2015.

§ 3312 – Hudební činnost
Podpora Vojenského uměleckého souboru Ondráš
800 tis. Kč
Finanční dar Vojenskému uměleckému souboru Ondráš na obnovu a nákup hudebních nástrojů,
zvukové a osvětlovací aparatury, krojového vybavení apod.
Dotace Filharmonii Brno
1 200 tis. Kč
Dotace Filharmonii Brno na podporu projektů Mezinárodní hudební festival Špilberk 2015,
Mozartovy děti 2015 apod.
Dotace Mezinárodnímu centru slovanské hudby, o.p.s. – Concentus Moraviae 1 500 tis. Kč
Dotace je určena na mezinárodní hudební festival, který patří k nejvýznamnějším hudebním
podnikům s nadregionálním významem.
Dotace The Czech Ensemble Baroque
400 tis. Kč
Dotace na projekt moderního cyklu staré hudby s názvem Bacha na Mozarta!, jehož smyslem je
přiblížit dnešnímu posluchači tvorbu 17. – 18. století novým a progresivním způsobem.
Dotace JAMU – Soutěž Leoše Janáčka
350 tis. Kč
Dotace Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně na podporu mezinárodní
soutěže, ve které se ve čtyřletých cyklech pravidelně střídají obory smyčcové kvarteto, klavír,
housle a zpěv.
Dotace Českému filharmonickému sboru Brno – podpora činnosti
6 500 tis. Kč
Dotace na podporu činnosti sboru spočívající v poskytování obecně prospěšných služeb
v souladu se zakládající listinou sboru.
Dotace SNIP & CO – Ruská kultura v ČR
200 tis. Kč
Dotace na podporu tradičního mezinárodního koncertu ruského jazzu s českými a slovenskými
jazzmany.

§ 3314 – Činnosti knihovnické
Regionální funkce knihoven
13 450 tis. Kč
Dotace pro Moravskou zemskou knihovnu v Brně na plnění a zajištění výkonu regionálních
funkcí vybraných základních knihoven v Jihomoravském kraji.

§ 3315 – Činnosti muzeí a galerií
Dotace Muzeu Boskovicka na podporu jeho činnosti
800 tis. Kč
Dotace Muzeu Boskovicka na podporu jeho činnosti – na úhradu mezd a některých provozních
nákladů.

Dotace Muzeu Blansko na podporu jeho činnosti
800 tis. Kč
Dotace Muzeu Blansko na nákup sbírkových předmětů, spotřebu energií a další služby
na zabezpečení chodu organizace.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
Dotace městu Kyjov na festival Slovácký rok
500 tis. Kč
Dotace městu Kyjov na přípravu a konání tradičního folklorního festivalu Slovácký rok
v Kyjově.
Dotační program UNESCO
400 tis. Kč
Dotační program na propagaci a finanční podporu akce vztahující se k nemateriálním statkům
zapsaným do seznamu UNESCO, např. „Jízda králů ve Skoronicích“ a „Slovácký verbuňk“.
Dotační program v oblasti kultury
7 100 tis. Kč
Dotace v oblasti divadelního, tanečního a hudebního umění, na vydavatelskou činnost, přípravu
a realizaci kulturních výstav, na společenské akce a činnost v oblasti filmové tvorby, na kulturu
a ostatní zájmovou činnost a rekreaci a na podporu ostatních muzeí a galerií.
Dotace Moravské galerii v Brně
200 tis. Kč
Dotace Moravské galerii v Brně na podporu projektů realizovaných v roce 2015, např. Záblesky
paměti: Umění po r. 1945.
Propagace JMK v oblasti kultury
700 tis. Kč
Výdaje na propagaci Jihomoravského kraje v oblasti kultury – propagace památek
Jihomoravského kraje na veletrzích, muzeí, galerií.
Soutěž Skrytá paměť Moravy
100 tis. Kč
Literární soutěž je určena pro mladé autory prozaických textů od 12 do 19 let; soutěž je
tematicky zaměřena na specifičnost Moravy.
Mistr tradiční rukodělné výroby JMK
90 tis. Kč
Finanční prostředky na zajištění akce „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“.
Ocenění je udělováno těm, kteří uchovávají a rozvíjí tradiční rukodělnou výrobu.
Soutěž Čarovné barvy země
60 tis. Kč
Akce bude realizována společně s Masarykovým muzeem v Hodoníně v rámci projektu
Malujeme barvami země. Cílem výtvarné soutěže je podpořit tvůrčí potenciál žáků a studentů a
rozvíjet jejich výtvarnou tvořivost v úzké spojitosti s prostředím, ve kterém žijí.
Dotační program Muzejní noci a Noci kostelů
1 000 tis. Kč
Dotační program zaměření na podporu konání Muzejních nocí a Nocí kostelů na území kraje
jakožto významných kulturních akcí.

§ 3321 – Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků
Dotace na podporu činnosti ÚAPP, v.v.i.
6 250 tis. Kč
Dotace na podporu činnosti Ústavu archeologické památkové péče Brno, v.v.i., jehož předmětem
hlavní činnosti je archeologický výzkum.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek
Lednice - multifunkční centrum
4 000 tis. Kč
Podpora aktivit centra Zámeckých jízdáren v Lednici, jehož posláním je realizace kulturně
vzdělávacích akci se zaměřením na krajinářskou architekturu.
Dotace Nadačnímu fondu sv. Hypolita
500 tis. Kč
Dotace Nadačnímu fondu sv. Hypolita na záchranu a revitalizaci kulturní památky - renesanční
brány.
Dotační program na zachování a obnovu kulturních památek a kulturních hodnot
8 000 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na obnovu kulturních památek evidovaných v ústředním
seznamu kulturních památek ČR a na uchování, pořízení a obnovu památek místního významu.

§ 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
Technická pomoc v oblasti kultury a památkové péče
1 800 tis. Kč
Výdaje na činnosti v oblasti kultury a památkové péče se zaměřením na památkovou péči,
zejména fotodokumentaci nemovitých památek opravovaných z dotací kraje, servisní služby a
systémová podpora programových produktů a WebPortálu pro publikování grafických dat,
odborné posudky, výstavní činnost a dále technická podpora vlastníkům kulturních památek.
Veletrh Památky
70 tis. Kč
Výdaje na prezentaci Jihomoravského kraje a jeho výsledků v oblasti památkové péče
na veletrhu Památky.

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Dotace Občanskému sdružení Effatha Praha
700 tis. Kč
Dotace Občanskému sdružení Effatha Praha na pořádání 26. ročníku Katolické charismatické
konference v Brně.
Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka JMK
465 tis. Kč
Výdaje na realizaci osmého ročníku soutěže Nejlépe opravená kulturní památka JMK
vyhlašované Jihomoravským krajem v zájmu motivace vlastníků kulturních památek k příkladné
péči o památky a zlepšení jejich přístupu k obnově kulturního dědictví.
Porta culturae (udržitelnost projektu)
200 tis. Kč
Výdaje na udržitelnost projektu Porta culturae – na dotisk publikací a katalogů, pořádání
společných výstav, setkání muzejních pracovníků a aktualizace webu. Cílem projektu je rozšíření
spolupráce v oblasti kultury mezi českými a moravskými kraji a zemí Dolní Rakousko.

§ 3636 – Územní rozvoj
Poradenská a technická pomoc
669 tis. Kč
Zpracování a aktualizace dostupných dat, informací a jejich odborné zpracování a vyhodnocení,
zkvalitnění poskytování veřejně přístupných dat, průzkum zaměstnanosti v JMK apod.

Fond rozvoje JMK - Dotace Regionální radě Jihovýchod
7 700 tis. Kč
Povinné spolufinancování kraje neinvestičních projektů předložených vybranými subjekty do
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod v programovém období 2007-2013
v oblastech podpory Cestovní ruch a Technická pomoc.

§ 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
RRA JM - příspěvek
12 100 tis. Kč
Dotace pro Regionální rozvojovou agenturu jižní Moravy, zájmové sdružení právnických osob,
na podporu přílivu investic, vědu a výzkum, na podporu mezinárodní spolupráce, na zvýšení
absorpční kapacity JMK a na jiné nekomerční aktivity.
Podpora zpracování projektů na čerpání zdrojů EU
3 000 tis. Kč
Výdaje na podporu přípravy strategických projektů EU v obcích ve znevýhodněných územích
Jihomoravského kraje a dále na přípravu strategických projektů EU lokalizovaných
v hospodářsky slabých mikroregionech.
Dotace Asociaci nestátních neziskových organizací v JMK
1 100 tis. Kč
Dotace Asociaci nestátních neziskových organizací JMK na zvýšení projektové a absorpční
kapacity nestátních neziskových organizací působících v JMK při získávání podpor z programů
ČR vytvořených pro programovací období 2014 – 2020.
Akční plán Strategie rozvoje lidských zdrojů v JMK
450 tis. Kč
Realizace strategického dokumentu, jehož cílem je zkvalitnění fungování systému rozvoje
lidských zdrojů na úrovni kraje a posílení aktivní a odborné součinnosti partnerů s orgány státní
správy a samosprávy na krajské úrovni.
Podporované bydlení pro vytipované sociální skupiny
12 000 tis. Kč
Jedná se o výdaje související s přípravami studií, posudků, průzkumných prací, projektových
záměrů a investičních záměrů v souvislosti s možností využití objektů ve vlastnictví
Jihomoravského kraje k bydlení pro vytipované sociální skupiny (matky s dětmi, důchodci).

§ 5299 – Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
Výdaje spojené s povodněmi
11 282 tis. Kč
Výdaje na spolufinancování obnovy silnic v JMK a obnovy obecního majetku po živelních
pohromách v září 2014.

§ 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
Dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu – Podpora projektů EU a jejich
udržitelnosti
500 tis. Kč
Příspěvek na tvorbu vzdělávacích programů pro Vida Centrum v návaznosti na udržitelnost
projektu Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém
příhraničí.

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let
Fond rozvoje JMK – GS 1.1 – Podpora malých a středních podniků na rok 2004 – 2006
3 837 tis. Kč
Výdaje na vratky dotací Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v rámci grantových schémat SROP,
které byly v minulých letech poskytnuty podnikajícím subjektům v Jihomoravském kraji, avšak
z důvodu nedodržení podmínky udržitelnosti projektu ze strany těchto subjektů musí být vráceny
zpět do státního rozpočtu.

Celkem odbor regionálního rozvoje

306 807 tis. Kč

Odbor životního prostředí
§ 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
Podpora rozvoje zemědělství
6 000 tis. Kč
Podpora JMK v přizpůsobování zemědělství novým konkurenčním podmínkám v EU zaměřená
na trvale udržitelný rozvoj sektoru a specializovaná odvětví, výdaje na propagaci
jihomoravského zemědělství a jeho produktů a na podporu prestižních výstav a projektů v rámci
Jihomoravského kraje.
Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK (dotační program)
1 000 tis. Kč
Dotační program zaměřený na podporu kulturních vinařských aktivit, propagaci a prezentaci
vinařství a technické vybavení vinařských spolků a neziskových organizací.

§ 1039 – Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Likvidace škod v lesním hospodářství
10 tis. Kč
Úhrada případných škod způsobených činností myslivecké stráže v souvislosti s plněním jejich
úkolů.
Příspěvky a služby na hospodaření v lesích (dotační program)
20 000 tis. Kč
Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, a to zejména na obnovu, zajištění
a výchovu lesních porostů a na ekologické a k přírodě šetrné technologie.

§ 2310 – Pitná voda
Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK – Přeplatky za odebrané množství podzemní
vody
13 900 tis. Kč
Vratky přeplatků na zálohách za poplatky za odebrané množství podzemní vody, vyměřených
Českou inspekcí životního prostředí v roce 2014.

§ 2322 – Prevence znečisťování vody
Kontrolní rozbory vody
200 tis. Kč
Analýzy, posudky a měření potřebná pro vydávání rozhodnutí ve správním řízení a zpracování
stanovisek pro územní, stavební a kolaudační řízení.

§ 2339 – Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené
Plány dílčích povodí
300 tis. Kč
Finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s pořízením podkladů a vypracováním plánů
oblastí jednotlivých povodí.

§ 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství
Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK
1 000 tis. Kč
Změna a aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK pro další období do roku 2024.

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
Krajské dožínky
700 tis. Kč
Výdaje na organizaci pravidelné oslavy Krajské dožínky s cílem zviditelnit jihomoravské
zemědělství a jeho kvalitní produkty, přiblížit je veřejnosti a zdůraznit tradiční význam
zemědělství v regionu.

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace
Dotační program na podporu včelařství
3 000 tis. Kč
Dotační program zaměřený na podporu obnovy úlů, včelstev, medometů a jiného vybavení
včelařů a včelařských zájmových kroužků mládeže.

§ 3636 – Územní rozvoj
Čisté povodí Svratky
2 815 tis. Kč
Výdaje na vyřešení dlouhotrvající nevhodné kvality vody v přehradních nádržích Brno a Vír
vlivem přemnožených sinic.
Program rozvoje venkova (dotační program)
22 500 tis. Kč
Dotační program Jihomoravského kraje zaměřený na hospodářský rozvoj obcí, regionů, svazků
obcí, úpravu obytných a hospodářských objektů, občanské vybavenosti, technické infrastruktury
a péči o krajinu.
Vesnice roku
1 000 tis. Kč
Výdaje na každoroční krajské kolo soutěže Vesnice roku, v rámci níž Jihomoravský kraj
zajišťuje vytvoření a tisk brožury, diplomů, věcných a finančních darů a dopravu hodnotící
komise.

§ 3716 – Monitoring ochrany ovzduší
Podklady pro rozhodovací činnost – ovzduší
50 tis. Kč
Analýzy, posudky a rozbory potřebné pro vydávání rozhodnutí ve správním řízení v oblasti
ochrany ovzduší.
Kontrola kvality ovzduší
1 000 tis. Kč
Zajištění imisního monitoringu v oblastech s imisním zatížením překračujícím imisní limit.

§ 3724 – Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
Likvidace nepoužitelných léčiv
50 tis. Kč
Úhrada nákladů lékárnám na likvidaci nepoužitelných léčiv odevzdaných občany do lékáren.

§ 3728 – Monitoring nakládání s odpady
Podklady pro rozhodovací činnost – odpady
1 650 tis. Kč
Analýzy, posudky a rozbory potřebné pro vydávání rozhodnutí ve správním řízení v oblasti
odpadového hospodářství a vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství JMK.

§ 3732 – Dekontaminace půd a čištění spodní vody
Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK – Zvláštní účet – sanace
10 000 tis. Kč
Výdaje zvláštního účtu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ročně doplňovaného do výše 10 000 tis. Kč na odstranění
následků nedovoleného vypouštění odpadních vod a nedovoleného nakládání se závadnými
látkami nebo havárií.

§ 3741 – Ochrana druhů a stanovišť
Ochrana fauny a flóry a jejich stanovišť a podklady pro rozhodovací činnost
700 tis. Kč
Ochranná opatření ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a jejich stanovišť,
činnost záchranných stanic pro handicapované živočichy neschopné v důsledku zranění
samostatné existence v přírodě, úhrada posudků a analýz k vydávání rozhodnutí ve správním
řízení.

§ 3742 – Chráněné části přírody
Péče o přírodní rezervace a přírodní památky
14 000 tis. Kč
Péče, pořizování a aktualizace plánů péče, zaměření a značení chráněných částí přírody na území
Jihomoravského kraje a realizace konkrétních biotechnických opatření k podpoře rozvoje
chráněných území.

§ 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí
Integrované povolování
400 tis. Kč
Zajištění a úhrada zpracování posudků v procesu posuzování vlivů na životní prostředí
a v procesu integrovaného povolování.
Prevence závažných havárií
200 tis. Kč
Výdaje na stanovení zón havarijního plánování dle zákona o prevenci závažných havárií.

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta
Environmentální vzdělávání
690 tis. Kč
Podpora projektů, jejichž cílem je zvýšit povědomí občanů o závislosti lidí na přírodě a životním
prostředí.

Dotační program EVVO
800 tis. Kč
Podpora zejména nestátních neziskových organizací a ostatních subjektů v oblasti
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji.

Odbor životního prostředí celkem

101 965 tis. Kč

Odbor školství
Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu)
709 411 tis. Kč
Rozpis na jednotlivé organizace je uveden v bodě VII.2.1. materiálu.
§ 3112 – Speciální předškolní zařízení
6 413 tis. Kč
§ 3114 – Speciální základní školy
40 594 tis. Kč
§ 3121 – Gymnázia
95 639 tis. Kč
§ 3122 – Střední odborné školy
152 876 tis. Kč
§ 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště
176 842 tis. Kč
§ 3124 – Speciální střední školy
28 582 tis. Kč
§ 3125 – Střediska praktického vyučování a školní hospodářství 5 784 tis. Kč
§ 3126 – Konzervatoře
8 837 tis. Kč
§ 3128 – Sportovní školy – gymnázia
4 666 tis. Kč
§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním
vzdělávání
4 102 tis. Kč
§ 3142 – Ostatní školní stravování
41 783 tis. Kč
§ 3143 – Školní družiny a kluby
1 202 tis. Kč
§ 3145 – Internáty
8 647 tis. Kč
§ 3146 – Zařízení výchovného poradenství
a preventivně výchovné péče
8 222 tis. Kč
§ 3147 – Domovy mládeže
24 670 tis. Kč
§ 3149 – Ostatní zařízení související s výchovou
a vzděláváním mládeže
16 809 tis. Kč
§ 3150 – Vyšší odborné školy
15 420 tis. Kč
§ 3231 – Základní umělecké školy
10 767 tis. Kč
§ 3239 – Záležitosti zájmového studia jinde nezařazené
76 tis. Kč
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
29 922 tis. Kč
§ 4322 – Ústavy péče pro mládež
27 558 tis. Kč

§ 3111 – Předškolní zařízení
Účelově určený příspěvek na provoz – Lužánky – středisko volného času, Brno, Lidická 50
– Firemní školka
505 tis. Kč
Výdaje spojené s provozem zřízené firemní školky, který zajišťuje příspěvková organizace
Lužánky – středisko volného času, Brno.

§ 3121 – Gymnázia
Účelově určený příspěvek na provoz – Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 – Úroky z úvěru
75 tis. Kč
Úhrada nákladů na úroky v souvislosti s čerpáním úvěru na předfinancování projektu
realizovaného v rámci ROP.

§ 3122 – Střední odborné školy
Účelově určený příspěvek na provoz – Střední průmyslová škola Edvarda Beneše
a Obchodní akademie Břeclav, nábřeží Komenského 1 – Detašované pracoviště JMK
34 tis. Kč
Úhrada nákladů spojených s provozem prostor, které využívá detašované pracoviště odboru
dopravní správy Krajského úřadu JMK.

§ 3123 – Střední odborná učiliště a učiliště
Účelově určený příspěvek na provoz – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Vyškov, Sochorova 15 – Úroky z úvěru
240 tis. Kč
Účelově určený příspěvek na provoz - Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský
Krumlov, nám. Klášterní 127 – Úroky z úvěru
500 tis. Kč
Úhrada nákladů na úroky v souvislosti s čerpáním úvěrů na předfinancování projektů EU.

§ 3146 – Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče
Účelově určený příspěvek na provoz – Pedagogicko-psychologická poradna, Brno,
Hybešova 15 – Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti
2 652 tis. Kč
Příspěvek na úhradu nákladů spojených s provozem centra, které nabízí služby v problematice
prevence rizikových forem chování pro žáky základních a středních škol a jejich rodiče.
Vybavení pedagogicko psychologických poraden a speciálních pedagogických center
diagnostickými nástroji
500 tis. Kč
Výdaje na pořízení moderních testových materiálů sloužících pro diagnostiku dětí, žáků
a studentů.

§ 3149 – Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže
Účelově určený příspěvek na provoz – Středisko služeb školám a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, Brno, Hybešova 15 – Provoz nemovitosti na
České 11, Brno
1 400 tis. Kč
Provozní výdaje spojené s využíváním nemovitosti na České 11 v Brně příspěvkovou organizací
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Účelově určený příspěvek na provoz – Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy,
Pražská 38b – Regionální informačně vzdělávací centrum JMK
3 317 tis. Kč
Výdaje na provoz Regionálního informačně vzdělávacího centra a jeho detašovaných pracovišť,
poskytujících vzdělávací služby pro oblast stavebnictví a informace o nabídkách vzdělávacích
kurzů a poradenských službách.

§ 3292 – Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova
Multietnická setkání
400 tis. Kč
Výdaje na podporu dne národnostních menšin, na kterém se prezentují spolky národnostních
menšin žijících na území kraje a na vydání sborníku „Národnostní menšiny a jejich spolky
v JMK“.
Festival národů Podyjí (dotační program)
100 tis. Kč
Podpora akce, která se koná každoročně v Mikulově a patří mezi významné kulturní
a společenské aktivity v JMK.
Podpora romských iniciativ (dotační program)
500 tis. Kč
Dotační titul bude zaměřen na podporu nestátních neziskových organizací, jednorázových akcí
na podporu mezikulturního soužití a volnočasových aktivit.
Podpora vzdělávání národnostních menšin (dotační program)
800 tis. Kč
Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti národnostních menšin,
jako jsou vzdělávací akce, kulturní a volnočasové aktivity, významné kulturní akce apod.

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání
Řešení mimořádných vlivů a zvýšení bezpečnosti škol a školských zařízení v JMK
18 000 tis. Kč
Finanční prostředky na řešení mimořádných situací, výdajů spojených s optimalizací
a havarijních stavů a na posílení příspěvků na provoz u škol a školských zařízení zřízených JMK.
Podpora tvorby projektů Programu celoživotního učení EU ve školách
1 000 tis. Kč
Jedná se o motivační podporu pro školské příspěvkové organizace zaměřenou na aktivní zapojení
se do programu Erasmus+ a získávání finančních prostředků z fondů EU v oblasti zahraniční
spolupráce.
Podpora prezentačních aktivit zaměřených na zdravý životní styl žáků škol
100 tis. Kč
Výdaje na informační a prezentační aktivity zaměřené na zdravý životní styl žáků a studentů
v JMK.
Lékařské prohlídky
2 500 tis. Kč
Finanční prostředky na úhradu lékařských posudků způsobilosti žáků a studentů k praktickému
vyučování nebo praktické přípravě.
Environmentální vzdělávání
500 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na zabezpečení úkolů Akčního plánu Koncepce EVVO v JMK.

VIP III – služby školních psychologů a speciálních pedagogů
4 000 tis. Kč
Jedná se o výdaje na pokračování projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož
záměrem bylo zajištění poradenských služeb na školách s cílem omezit rizikové chování žáků.
Síť zdravých škol (dotační program)
800 tis. Kč
Výdaje na podporu škol, které se zapojí nebo jsou zapojeny do sítě programu „Škola podporující
zdraví“.
Zlatý Ámos
25 tis. Kč
Podpora 22. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý Ámos 2014/2015,
kterou pořádá Klub Domino, Dětská tisková agentura.
Stipendia pro žáky v učebních oborech
5 000 tis. Kč
Podpora žáků středních škol vzdělávajících se v oborech vzdělání s výučním listem, jejichž podíl
na celkovém počtu žáků se snižuje navzdory poptávce na pracovním trhu.
Příspěvek na krytí přímých výdajů na vzdělávání
22 000 tis. Kč
Výdaje na dokrytí dotace ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání, která nebude
vzhledem k demografickému vývoji a snížení počtu žáků středních škol postačovat na úhradu
nákladů na platy zaměstnanců.
Podpora odborného vzdělávání
1 000 tis. Kč
Výdaje na aktivity pořádané středními školami na podporu zájmu žáků středních škol o příslušné
obory vzdělávání.

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (dotační program)
10 000 tis. Kč
Výdaje na dotační program „Zkvalitnění sportovního prostředí v JMK“, který je určen zejména
na podporu nestátních neziskových organizací zabývajících se tělovýchovou a sportem a obcí.
Letní ODM
2 000 tis. Kč
Zajištění přípravy účasti sportovní reprezentace JMK na Hrách VII. letní olympiády dětí
a mládeže, které se uskuteční v červnu roku 2015 v Plzeňském kraji.
Zimní ODM
700 tis. Kč
Zajištění přípravy účasti sportovní reprezentace JMK na Hrách VII. zimní olympiády dětí
a mládeže, které se uskuteční v lednu roku 2016 v Ústeckém kraji.
Podpora mládeže v různých sportovních odvětvích
5 000 tis. Kč
Výdaje na podporu sportovně talentované mládeže na území JMK, zejména na podporu
sportovních center mládeže.
Sport Life
600 tis. Kč
Prezentace sportovních aktivit JMK na nejvýznamnějším veletrhu sportovních příležitostí České
republiky.
Sportovec Jihomoravského kraje
500 tis. Kč
Výdaje spojené s vyhlášením nejlepších sportovců a kolektivů, kteří reprezentují nejen JMK, ale
i celou Českou republiku.

Dotace na podporu akcí v oblasti sportu
9 000 tis. Kč
Výdaje na podporu významných sportovních akcí, které budou poskytovány zejména formou
individuálních dotací jednotlivým subjektům.
Dotace Jihomoravskému krajskému fotbalovému svazu – Podpora činnosti mládežnických
fotbalových družstev
1 500 tis. Kč
Výdaje na podporu výchovy fotbalové mládeže vyplývající z memoranda uzavřeného mezi
Jihomoravským krajem a Jihomoravským krajským fotbalovým svazem.
Evropský týden sportu
1 645 tis. Kč
Výdaje na podporu organizace akcí pro veřejnost v rámci Evropského týdne sportu, vyhlášeného
Evropskou komisí.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
Dotace v oblasti volného času dětí a mládeže (dotační program)
6 000 tis. Kč
Podpora nestátních neziskových organizací zabývajících se mimoškolními a volnočasovými
aktivitami dětí a mládeže v rámci dotačního programu „Rozvoj materiálně technické základny
mimoškolních aktivit dětí a mládeže“.
Podpora vynikajících výsledků talentovaných žáků
6 500 tis. Kč
Finanční zabezpečení Programu podpory nadaných studentů v JMK, zahrnujícího podporu
školám a školským zařízením s vynikajícími výsledky talentovaných žáků a individuální
podporu žáků.
Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání
2 000 tis. Kč
Finanční podpora konání jednotlivých kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, jež
pořádají pověřené školské příspěvkové organizace.
Účelově určený příspěvek na provoz – Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání, Brno, Lipová 20 – Úroky z úvěru
200 tis. Kč
Úhrada nákladů na úroky v souvislosti s čerpáním úvěru na předfinancování projektů
„Act Well!“, „Zahradní terapie“ a „Moving Nature“.
Přehlídka České ručičky
700 tis. Kč
Výdaje na 7. ročník celostátní přehlídky výsledků práce talentovaných žáků učebních oborů
středních škol.
Dotace obci Dobré Pole – Oprava fasády budovy Centra volného času pro děti
a mládež
Dotace na opravu fasády Centra volného času pro děti a mládež v obci Dobré Pole.

500 tis. Kč

§ 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi
Zabezpečení minimální protidrogové prevence (dotační program)
9 000 tis. Kč
Podpora sítě služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi v protidrogové oblasti
na základě Strategie protidrogové prevence v JMK na období 2010 - 2018.

Projekt protidrogové prevence
500 tis. Kč
Jedná se o výdaje na projekt terapeutického centra ve vyloučené lokalitě Brno - ulice Cejl a
Bratislavská a terénní programy v lokalitě Židenice.

§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku
Podpora činnosti okresních metodiků prevence
500 tis. Kč
Jedná se o podporu nadstandardní činnosti okresních metodiků prevence v pedagogicko
psychologických poradnách, kterou vykonávají ve vztahu k žákům, studentům, pedagogům,
rodičům i širší veřejnosti v celé šíři sociálně patologických jevů.
Dotace v oblasti prevence kriminality (dotační program)
1 500 tis. Kč
Výdaje na realizaci Programu prevence kriminality JMK formou poskytování dotací obcím
a městům.
Preventivní programy škol (dotační program)
1 500 tis. Kč
Výdaje na udržení kvality zavedeného systému školních metodiků prevence a realizaci
minimálních preventivních programů ve školách s cílem podpořit primární prevenci.
Projekty prevence kriminality
500 tis. Kč
Jedná se o podporu krajských projektů prevence kriminality, jako např. „Sportem proti
kriminalitě“, „Senioři sobě“, „Bezpečně v kyberprostoru“ apod. a výdaje na vzdělávání
kontaktních pracovníků a metodiků prevence.

§ 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
Dotační program „Do světa!“
4 000 tis. Kč
Dotační program pro krajské, soukromé i církevní školy určený na podporu jazykového
vzdělávání žáků, zahraniční spolupráci škol, zahraniční pobyty apod.
Účast regionů na sportovních akcích JMK
700 tis. Kč
Výdaje na spolupráci JMK a partnerských regionů v oblasti tělovýchovy a sportu, úhrada
pobytových nákladů hostů z partnerských regionů, doprava zástupců JMK na akce pořádané
v partnerských regionech apod.

Odbor školství celkem

840 404 tis. Kč

Odbor zdravotnictví
Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu)
343 624 tis. Kč
Rozpis na jednotlivé organizace je uveden v bodě VII.2.1. materiálu.
§ 3524 – Léčebny dlouhodobě nemocných
§ 3526 – Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria
§ 3529 – Ostatní ústavní péče
§ 3533 – Zdravotnická záchranná služba

2 707 tis. Kč
10 000 tis. Kč
52 754 tis. Kč
278 163 tis. Kč

§ 3511 – Všeobecná ambulantní péče
Dotace nestátním neziskovým subjektům (dotační program)
6 000 tis. Kč
Výdaje na podporu nestátních neziskových organizací zajišťujících zdravotnické služby.

§ 3513 – Lékařská služba první pomoci
Úhrada nákladů spojených se zajištěním lékařské pohotovostní služby
21 422 tis. Kč
Výdaje na smluvní zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby
a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství v okresech, kde Jihomoravský kraj nezřizuje
nemocnici.

§ 3522 – Ostatní nemocnice
Účelově určené příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím - zajištění
lékařské pohotovostní služby
15 000 tis. Kč
Účelově určené příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (nemocnicím) na
výdaje spojené se zajištěním lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby
a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství; rozpis na jednotlivé organizace je uveden v části
VII.2.2. materiálu.

§ 3523 – Odborné léčebné ústavy
Činnost protialkoholní záchytné stanice
7 057 tis. Kč
Úhrada nákladů Psychiatrické léčebně Brno, příspěvkové organizaci Ministerstva zdravotnictví
ČR, na zajištění činnosti protialkoholní záchytné stanice.

§ 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče
Úhrada výdajů na kalmetizaci
200 tis. Kč
Úhrada nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření
onemocnění tuberkulózou, které hradí stát prostřednictvím krajských úřadů.

§ 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví
Dotace obcím na zajištění lékařské pohotovostní služby
1 900 tis. Kč
Výdaje jsou určeny na dotace obcím s rozšířenou působností na zajištění lékařské pohotovostní
služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.
Rezerva na dokrytí ztrátových rozpočtů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví
10 000 tis. Kč
Rezerva na dokrytí ztrátových rozpočtů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví (včetně
nemocnic) z důvodu navýšení osobních a ostatních nákladů vyplývající z legislativních změn.
Činnost nezávislé odborné komise
250 tis. Kč
Úhrada činnosti odborné komise, která posuzuje případy, u nichž vznikla pochybnost, zda byl při
výkonu zdravotní péče dodržen správný postup.

Činnost nezávislých odborníků
250 tis. Kč
Úhrada činností nezávislých odborníků, kteří posuzují případy, u nichž vznikla pochybnost, zda
byl při poskytování zdravotní péče dodržen správný postup.
Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv
50 tis. Kč
Financování výběrových řízení při organizaci ambulantní sítě zdravotnických zařízení na území
Jihomoravského kraje.
Úhrada výdajů na zajištění prohlídek těl zemřelých
600 tis. Kč
Výdaje na zajištění organizace a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území
JMK.

Odbor zdravotnictví celkem

406 353 tis. Kč

Odbor rozvoje dopravy
§ 2212 – Silnice
Příspěvek na provoz SÚS JMK (zajištění běžného provozu)
561 592 tis. Kč
Příspěvek na zajištění běžného provozu zřízené příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, především na opravy a údržbu silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji.
Účelově určený příspěvek na provoz – SÚS JMK – úhrada nákladů za služby
42 tis. Kč
Úhrada nákladů spojených s provozem detašovaných pracovišť odboru rozvoje dopravy
zřízených v administrativních budovách příspěvkové organizace SÚS JMK.
Účelově určený příspěvek na provoz – SÚS JMK – úroky z úvěru
7 231 tis. Kč
Úhrada úroků v souladu s úvěrovou smlouvou o poskytnutí úvěru ve výši 850 mil. Kč od ČSOB
příspěvkové organizaci SÚS JMK.
Účelově určený příspěvek na provoz – SÚS JMK – správa hraničního přechodu Poštorná
564 tis. Kč
Výdaje na správu a údržbu objektu bývalého hraničního přechodu v k. ú. Poštorná, které
zajišťuje příspěvková organizace SÚS JMK na základě příkazní smlouvy.
Investiční fond JMK – Účelově určený příspěvek na provoz – SÚS JMK – protihluková
opatření
8 000 tis. Kč
Řešení problematiky hluku na silnicích II. a III. tř. v Jihomoravském kraji vycházející z "Návrhu
principů řešení problematiky hluku na silnicích II. a III. třídy v Jihomoravském kraji". Výše
prostředků byla navržena na základě nutnosti provést opatření ke snížení hlučnosti v souvislosti
s časově omezenými povoleními Krajské hygienické stanice.

§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy
Dopravní obslužnost v JMK – autobusová doprava
8 000 tis. Kč
Finanční prostředky poskytované na provoz veřejné linkové osobní dopravy mimo IDS v rámci
základní dopravní obslužnosti.

§ 2223 – Bezpečnost silničního provozu
BESIP – prevence v oblasti bezpečnosti provozu
1 093 tis. Kč
Výuka a výcvik na dopravních hřištích, zajištění spolufinancování aktivit ke zvýšení bezpečnosti
provozu na pozemních komunikacích s důrazem na prevenci – výchovu školní mládeže, zajištění
dopravních soutěží mladých cyklistů, zlepšování technického vybavení stávající sítě dětských
dopravních hřišť.

§ 2231 – Vodní cesty
Podpora vodních cest a plavby
1 100 tis. Kč
Podpora aktivit souvisejících s vodními cestami a plavbou, poskytování dotací subjektům, které
vyvíjejí činnost v této oblasti na tocích v Jihomoravském kraji.

§ 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy
Dopravní obslužnost v JMK – železniční doprava
665 000 tis. Kč
Financování provozu veřejné drážní dopravy, které vychází z objednávky, a tarifní integrace
vlaků kategorie rychlíky do systému IDS JMK.

§ 2251 – Letiště
Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno
18 836 tis. Kč
Výdaje na opravu a údržbu majetku pronajímaného Jihomoravským krajem Letišti Brno a na
úhradu silniční daně za vozidla v majetku Jihomoravského kraje.

§ 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě
Fond IDS – dopravní obslužnost v rámci IDS
550 000 tis. Kč
Výdaje na zajištění dopravní obslužnosti a provozu všech etap IDS JMK, příspěvky dopravcům
na úhradu prokazatelné ztráty v rámci IDS JMK a na úhradu nákladů na fungování a koordinaci
IDS.
Financování společnosti KORDIS JMK, a.s.
35 890 tis. Kč
Výdaje na zajištění provozu společnosti KORDIS JMK, a.s. vykonávající servisní činnost pro
JMK v oblasti zajištění dopravní obslužnosti v souvislosti s organizací IDS v rámci JMK na
základě mandátní smlouvy schválené RJMK.
IDS JMK – Právní a poradenské služby
4 000 tis. Kč
Výdaje na zajištění právních a poradenských služeb spojených s veřejnými zakázkami na
administrátora zadávacího řízení „Znojemsko“, na administrátora zadávacího řízení, příp. další
poradenské služby související s veřejnou zakázkou na autobusové dopravce pro oblast
„Jihovýchod“ a poradce nabídkového řízení na drážního dopravce.

Odbor rozvoje dopravy celkem

1 861 348 tis. Kč

Odbor územního plánování a stavebního řádu
§ 3635 – Územní plánování
Technická pomoc
1 000 tis. Kč
Pořízení znaleckých, expertních a odborných posudků na úseku územního plánování zejména ve
vazbě na dopravu a životní prostředí, dále pořízení studií dílčích problémů v území, analýzy
problémových oblastí, rozbory.

Odbor územního plánování a stavebního řádu celkem 1 000 tis. Kč
Odbor kancelář hejtmana
§ 1019 – Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
Dotace Svazu vinařů ČR
2 000 tis. Kč
Dotace Svazu vinařů na základě Memoranda o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Svazem
vinařů České republiky.

§ 2143 – Cestovní ruch
Velká cena Brna
20 000 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na propagaci Mistrovství světa silničních motocyklů v Brně.
Akce je výbornou příležitostí pro zviditelnění Jihomoravského kraje zejména v zahraničí.

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Prezentace JMK ve sdělovacích prostředcích
10 000 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na tvorbu video reportáží ze života JMK,
přípravu a vysílání magazínových publicisticko - zpravodajských měsíčníků, na prezentaci JMK
na zpravodajských portálech apod.

§ 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
15. Výročí obnovení krajské samosprávy
15 000 tis. Kč
Výdaje na úhradu nákladů spojených se seriálem akcí, který bude probíhat po celý rok 2015.
V rámci tohoto výročí by měla být vydána kniha, uspořádány koncerty, realizována putovní
výstava, vytvořeno speciální logo a vysoutěžen promotér pro realizaci uvedených akcí.

§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část
Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (dotační program)
20 000 tis. Kč
Jedná se o výdaje na dotační program, který byl vyhlášen na období 2013 – 2016 pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí, určený na zajištění jejich akceschopnosti, nákup techniky a
opravy a úpravy hasičských zbrojnic.

§ 5519 – Ostatní záležitosti požární ochrany
Dotace pro sdružení dobrovolných hasičů
2 000 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky na podporu činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
Krajského sdružení hasičů a Moravské hasičské jednoty.

§ 5599 – Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného
systému
Dotace vodní záchranné službě
1 000 tis. Kč
Dotace na akceschopnost vodním záchranným službám, které jsou jednou ze složek
integrovaného záchranného systému.
Financování panelu NNO JMK
1 000 tis. Kč
Finanční prostředky jsou určeny pro členy dobrovolného seskupení NNO na území JMK
za účelem zajištění připravenosti na koordinovanou součinnost při provádění záchranných a
likvidačních prací a k poskytování humanitární pomoci obyvatelstvu za mimořádných událostí a
za krizových situací.

§ 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
Podpora Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu – členský příspěvek
9 500 tis. Kč
Prostředky na podporu Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu formou členského
příspěvku, z něhož je financován chod JCMM, chod lektorátů v zahraničí a další činnosti, které
JCMM realizuje.
Podpora Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu – dotace
1 000 tis. Kč
Prostředky určené na poskytnutí dotace za účelem internacionalizace jihomoravských vysokých
škol.
Podpora meziregionálních aktivit v oblasti školství
300 tis. Kč
Podpora zahraničním studentům s cílem zvýšit pravděpodobnost jejich přijetí na vysokou školu
v ČR a podpora zahraničních studentů brněnských vysokých škol.
Pokračování projektu Centrope Capacity
1 500 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky nutné k zajištění udržitelnosti projektu Centrope Capacity po jeho
skončení.
Příspěvek na provoz Kanceláři JMK pro meziregionální spolupráci (zajištění běžného
provozu)
5 637 tis. Kč
Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální
spolupráci na zajištění vlastního chodu příspěvkové organizace, na zajištění realizace
schválených projektů orgány kraje v oblasti kultury, vzdělávání, sportu, veřejné správy a na
podporu a propagaci meziregionálních aktivit Jihomoravského kraje v destinacích realizovaných
příspěvkovou organizací.
Spolupráce s regiony mimo EU
5 000 tis. Kč
Výdaje na výměnné pobyty studentů a učitelů vysokých a středních škol, výměnné pobyty
v oblasti kultury a sportu, projekty v oblasti školství, cestovního ruchu, kultury a sportu, účast na

odborných fórech a obdobných akcích a prezentace JMK v partnerských regionech mimo
Evropskou unii.
Spolupráce s regiony EU
3 180 tis. Kč
Výdaje na výměnné pobyty studentů a učitelů vysokých a středních škol, výměnné pobyty
v oblasti kultury a sportu, stáže úředníků, projekty v oblasti cestovního ruchu, účast na
odborných fórech a obdobných akcích a prezentace JMK v partnerských regionech v rámci
Evropské unie.

§ 6229 – Ostatní zahraniční pomoc
Podpora hospodářsky slabého regionu
1 900 tis. Kč
Podpora aktivit subjektů působících v hospodářsky slabých regionech – podpora všestranných
humanitárních aktivit, projektů v oblasti veřejné správy, rozvoje lidských zdrojů, infrastruktury,
zdravotnictví, školství apod., podpora navazování přímých kontaktů mezi malými a středními
podniky a hospodářskými institucemi regionálního významu.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
Členský příspěvek Asociaci krajů ČR
700 tis. Kč
Jihomoravský kraj je členem Asociace krajů ČR a podle stanov asociace je jeho povinností
uhradit každý rok členský příspěvek.
Dotace na provoz společnosti CEJIZA, s.r.o.
8 600 tis. Kč
Dotace pro společnost CEJIZA, s.r.o., jejímž cílem je centrální nákup vybraného zboží a služeb
pro všechny organizace zřízené Jihomoravským krajem.
Dotace na společné nákupy energií
2 000 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky potřebné k vytvoření systému společných nákupů obcí, jejich
organizaci a Jihomoravského kraje zejména v oblasti nákupu energií.
Pomoc obcím JMK
20 000 tis. Kč
Finanční prostředky na poskytnutí pomoci obcím, které se ocitnou v tíživé situaci a nemají
dostatek prostředků k financování ze svého rozpočtu.
Prezentace a akce JMK
10 000 tis. Kč
Jedná se o finanční prostředky k zabezpečení akcí pořádaných JMK (především setkání
s představiteli vlády, Regiontour 2015, den otevřených dveří JMK 2015, Cena Jihomoravského
kraje, apod.).
Propagační předměty a dary
800 tis. Kč
Finanční prostředky na úhradu kvalitních propagačních předmětů a darů (upomínkové předměty,
jihomoravské víno a další dary), které slouží k propagaci Jihomoravského kraje.
Rezervní fond JMK - Rezerva k financování mimořádných potřeb kraje v případě
ekologických či přírodních katastrof
20 000 tis. Kč
Rezerva finančních prostředků na řešení mimořádných situací, které vyžadují neodkladné řešení
a nelze je předvídat.

Rezerva na mimořádné výdaje
10 000 tis. Kč
Rezerva na pokrytí nepředvídatelných výdajů kraje, které mohou nastat v průběhu roku 2015.
Jiné výdaje
6 300 tis. Kč
Prostředky na pokrytí operativních výdajů odboru kancelář hejtmana, které mohou nastat
v průběhu roku 2015.

Odbor kancelář hejtmana celkem

177 417 tis. Kč

Odbor majetkový
§ 2212 – Silnice
Investiční fond JMK – Výkup, nabytí a užívání nemovitostí
1 500 tis. Kč
Neinvestiční výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi, tj. poštovné, správní poplatky
apod. a výdaje vyplývající z uzavřených dohod o narovnání za užívání pozemků pod silnicemi
JMK bez právního titulu (nájemní smlouvy).
Výkup, nabytí a užívání nemovitostí
500 tis. Kč
Náhrady za bezdůvodné obohacení, tj. užívání pozemků pod silnicemi bez právního titulu
(nájemní smlouvy) na základě rozhodnutí soudu, výdaje za náklady soudního sporu a právního
zastoupení žalobce.
Úhrada nájemného
600 tis. Kč
Výdaje spojené s úhradou nájemného za pozemky, na kterých se nachází silnice II. a III. třídy ve
vlastnictví JMK. Jedná se o pozemky, jejichž vlastníci odmítají návrhy kraje na odkoupení
nemovitostí.

§ 3613 – Nebytové hospodářství
Operativní výdaje na jednorázové akce
15 tis. Kč
Úhrada případných přeplatků za elektrickou energii vyplývajících z nájemní smlouvy uzavřené
se společností Neroli – nemovitost na ulici Česká 11 v Brně.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Daň z nabytí nemovitých věcí, posudky, poplatky
5 040 tis. Kč
Úhrada nákladů v souvislosti s prodejem a odkupem nemovitostí, tj. úhrada daně z nabytí
nemovitých věcí, znaleckých posudků, inzerce, správních poplatků, apod.
Daň z nemovitých věcí
120 tis. Kč
Platba daně z nemovitých věcí za pozemky a stavby mimo územní obvod kraje a pozemky
v územním obvodu kraje, které jsou využívány k podnikatelské činnosti nebo jsou pronajímány.
Operativní výdaje na jednorázové akce
335 tis. Kč
Úhrada nákladů vyplývajících ze smlouvy o poskytování právní služby při zastupování před
soudy všech stupňů a výdaje na odvádění srážkových vod pro budovu Křížkovského 554/12,
Brno (pavilon D).

Věcná břemena
100 tis. Kč
Úhrada za zřízení věcných břemen na nemovitém majetku třetích osob, zejména pro
příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic JMK v souvislosti s realizací jejích investičních
akcí.
Hraniční přechody
Úhrada výdajů za případné opravy v objektu bývalého hraničního přechodu Valtice.

50 tis. Kč

§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované
Pojištění majetku ve vlastnictví JMK
33 000 tis. Kč
Úhrada za souhrnné pojištění majetku ve vlastnictví JMK včetně pojištění majetku svěřeného do
správy zřízeným příspěvkovým organizacím.

Odbor majetkový celkem

41 260 tis. Kč

Odbor sociálních věcí
Příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím (zajištění běžného provozu)
117 532 tis. Kč
Rozpis na jednotlivé organizace je uveden v bodě VII.2.1. materiálu.
§ 4350 – Domovy pro seniory
§ 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením
a domovy se zvláštním režimem

19 453 tis. Kč
98 079 tis. Kč

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
Konzultace o výkonu pěstounské péče
190 tis. Kč
Zabezpečení konzultace o výkonu pěstounské péče – setkání pěstounských rodin např. formou
víkendových setkání, soutěžních a zábavných akcí, vánočních besídek.
Přípravy žadatelů k přijetí dítěte do rodiny
1 200 tis. Kč
Organizační a odborné zajištění příprav budoucích osvojitelů, pěstounů a pěstounů na
přechodnou dobu k přijetí dítěte do rodiny.
Poradní sbor
25 tis. Kč
Financování poradního sboru, který je zřízen jako zvláštní orgán kraje na úseku sociálně právní
ochrany dětí pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče.
Podpora prorodinné politiky
3 000 tis. Kč
Výdaje v souladu s Koncepcí rodinné politiky Jihomoravského kraje a Akčního plánu
prorodinných aktivit, která zahrnuje podporu vytváření vhodných životních podmínek pro
fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině, slučitelnost zaměstnání a rodiny,
podporu služeb pro rodiny a osvětovou informační činnost.

Dotační program Podpora rodinné politiky na úrovni obcí
1 000 tis. Kč
Jedná se o dotační program, jehož základem je poskytnutí dotací obcím na podporu rodinné
politiky.
Dotační program Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO
3 000 tis. Kč
Jedná se o dotační program na podporu posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního
soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti; je určen pro nestátní neziskové
organizace.
Dotační program Podpora vzniku a rozvoje dětských skupin jako alternativních forem
péče o předškolní děti
2 000 tis. Kč
Jedná se o dotační program na podporu svobodné volby rodičů o způsobu sladění rodinného a
pracovního života a umožnit návrat pečujících rodičů na trh práce díky podpoře rozvoje služeb
péče o děti, zejména alternativního typu.
Dotace Národní radě osob se zdravotním postižením ČR
200 tis. Kč
Jedná se o dotaci na pořádání XII. ročníku udílení výročních cen Národní rady osob se
zdravotním postižením v ČR Mosty 2014.

§ 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
Komunitní plánování sociálních služeb
500 tis. Kč
Zajištění agendy komunitního plánování, konkrétně tisk Akčních plánů rozvoje sociálních služeb
v JMK, metodickou činnost, pořádání seminářů aj.
Kontrolní šetření kvality sociálních služeb
300 tis. Kč
Zajištění odměn externích inspektorů, kteří provedenou kontrolní šetření služeb, s cílem zvýšení
kvality sociálních služeb, které tvoří krajskou síť.
Dotace pro Potravinovou banku pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s.
200 tis. Kč
Jedná se o dotaci pro Potravinovou banku pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s. na pokrytí
provozních a osobních nákladů na realizaci projektu Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský
kraj. Cílem je získávat zdarma zemědělské přebytky, přebytky potravinářského průmyslu nebo
neprodejné, ale poživatelné potraviny za účelem skladování a distribuce osobám v tísni.

§ 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním
režimem
Účelově určený příspěvek na provoz – Zámek Břežany – Účelově předplacené nájemné
2 117 tis. Kč
Účelově určený příspěvek na provoz pro Zámek Břežany na úhradu nájmu nebytových prostor
na základě uzavřené smlouvy s Českou provincií Kongregace sester sv. Hedviky.
Účelově určený příspěvek na provoz – Srdce v domě – Zvýšené náklady na provoz
v důsledku transformace
4 599 tis. Kč
Účelově určený příspěvek na provoz pro Srdce v domě na mzdové náklady včetně odvodů a
provozní náklady v souvislosti s transformací příspěvkové organizace.

Účelově určené příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím – Prostředky na
zvýšené náklady – správa svěřeného nemovitého majetku (příkazní smlouva)
416 tis. Kč
Účelově určené příspěvky na provoz na náklady spojené s údržbou objektů, které příspěvkové
organizace převzaly do správy; rozpis na jednotlivé organizace je uveden v části VII.2.2.
materiálu.
Gerontologická supervize
1 300 tis. Kč
Zajištění gerontologické supervize v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem
a domovech pro osoby se zdravotním postižením a zlepšení kvality života v zařízeních sociálních
služeb.
Podpora aktivizačních činností
600 tis. Kč
Výdaje určené pro zlepšení kvality života v zařízeních sociálních služeb – podpora sociálně
aktivizačních metod práce, podpora vztahů s vnějším prostředím, komunikace, spolupráce
s místní samosprávou, návštěvy kulturních akcí apod.
Zahájení provozu Domova pro seniory v Újezdu u Brna
1 073 tis. Kč
Jedná se o prostředky určené na pokrytí předpokládaných nákladů v souvislosti s přípravou
uvedení do provozu nového domova pro seniory v Újezdu u Brna.
Pronájem reklamní plochy na sociálním automobilu
200 tis. Kč
Jedná se o prostředky určené na pronájem plochy na sociálním automobilu, který bude užívat
Zámeček Střelice, p.o.

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
Dotace poskytovatelům sociálních služeb – víceleté financování (dotační program)
93 200 tis. Kč
Jedná se o výdaje v rámci „Programu podpory sociálních služeb na území Jihomoravského
kraje“. Prioritou je podpora služeb sociální péče a sociální prevence se zaměřením na přímou
práci s uživatelem služby a dále zajištění minimální sítě služeb sociální prevence.
Rezervní fond JMK – Rezerva na financování příspěvkových organizací v oblasti
sociálních služeb
20 630 tis. Kč
Rezerva na financování příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem v oblasti
sociálních služeb k zajištění stávajícího rozsahu a kvality poskytovaných služeb a k zabezpečení
ekonomické stability příspěvkových organizací.
Členské poplatky Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR
5 tis. Kč
Výdaje v podobě úhrady ročních členských poplatků Jihomoravského kraje pro rok 2015 za jeho
členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky, o. s., která zastupuje a hájí
zájmy svých členů před jinými orgány státní správy, předkládá odborná stanoviska
a zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků.
Podpora seniorských aktivit
900 tis. Kč
Výdaje jsou určeny na podporu aktivního života seniorů formou poskytování dotací na podporu
projektů v této oblasti, včetně poradenství pro seniory.

Podpora sociálního podnikání a sociálních inovací v JMK
400 tis. Kč
Jedná se o podporu společensky odpovědného zaměstnávání osob vyloučených z trhu práce.
Dotace na podporu významných akcí v oblasti zdravotně postižených – dotace Parkinson
Slovácko o.s.
250 tis. Kč
Jedná se o dotaci Parkinson Slovácko o.s. v Dubňanech na pořádání společensko-sportovní akce
„Parkinsoniáda 2015“.
Dotace pro Asociaci center pro rodinu
140 tis. Kč
Jedná se o dotaci na dofinancování projektu „Dialogem k aktivnímu občanství seniorů“, jehož
cílem je nastavit mechanismus dialogu mezi občany – seniory a zaměstnanci samosprávy (obcí),
kteří jsou zodpovědní za podporu aktivit pro seniory, ve prospěch rozvoje aktivního života
v seniorském věku.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
Senior point
Výdaje na zabezpečení provozu stávajících Senior pointů.

1 000 tis. Kč

Rodinné pasy
7 800 tis. Kč
Pokračování realizace projektu Rodinné pasy, který je zaměřen na podporu rodin s dětmi ve věku
do 18 let v Jihomoravském kraji a na podporu sociální politiky a podnikání v regionu
Jihomoravského kraje s využitím slevových karet.
Senior pasy
4 400 tis. Kč
Výdaje na projekt, jehož cílem je poskytovat finanční zvýhodnění v oblasti nákupu zboží
a služeb občanům Jihomoravského kraje starším padesáti pěti let.

Odbor sociálních věcí celkem

268 177 tis. Kč

Odbor investic
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
Technická pomoc
750 tis. Kč
Služby externích dodavatelů v souvislosti s poskytováním zadávací dokumentace uchazečům
v zadávacích řízeních veřejných zakázek – např. tisk a plotrování výkresových částí projektové
a zadávací dokumentace.
Poradenská a technická pomoc
1 126 tis. Kč
Výdaje na odborné poradenské, znalecké nebo organizační služby spojené s přípravou veřejných
zakázek, resp. plánovaných investičních akcí.

Odbor investic celkem

Běžné výdaje celkem

1 876 tis. Kč

4 520 572 tis. Kč

Schválený rozpočet kapitálových výdajů
Odbor kancelář ředitelky
§ 6172 – Činnost regionální správy
Investiční fond JMK – Rekonstrukce budovy Žerotínovo nám. 1/2
35 000 tis. Kč
Výdaje na rekonstrukci stávajících sociálních zařízení, na výstavbu nového výtahu, který umožní
spojení všech podlaží v objektu včetně firemní mateřské školy a sklepních prostor, na sanaci
sklepních prostor budovy Žerotínovo nám. 1/2.
Ostatní investiční nákupy a akce JMK zajišťované OKŘ
11 900 tis. Kč
Výdaje na stavební práce, které mají charakter investice, pořízení vybavení, jehož hodnota
přesahuje 40 tis. Kč, výdaje na obnovu vozového parku, výdaje na úpravu pracoviště ostrahy
z důvodu zvýšení bezpečnosti v budově Žerotínovo nám. 3/5.
Výpočetní technika a programové vybavení
2 218 tis. Kč
Výdaje na rozšíření jak serverů v rámci stávajícího technologického centra, tak i zvětšení
diskové kapacity diskového pole pro ukládání dat uživatelů, výdaje na pořízení programového
vybavení na zavedení informačního systému umožňujícího zveřejňování smluv a objednávek.

Odbor kancelář ředitelky celkem

49 118 tis. Kč

Odbor ekonomický
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
Rezerva na podíl JMK na projekty EIB
108 906 tis. Kč
Rezerva finančních prostředků na spolufinancování akcí zařazených do Investičního úvěrového
programu JMK financovaného z Evropské investiční banky realizovaných přímo Jihomoravským
krajem.

Odbor ekonomický celkem

108 906 tis. Kč

Odbor regionálního rozvoje
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Podpora rozvoje cykloturistiky v JMK (dotační program)
11 000 tis. Kč
Podpora budování, vyhledávacích studií a projektové dokumentace cyklistických stezek, a to jak
na mezinárodních a krajských cyklokoridorech na území kraje, tak i v rámci drobné cyklistické
infrastruktury.

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání
Investiční fond JMK – Dotace na investice – Moravian Science Centre Brno – doplnění
permanentní expozice
11 000 tis. Kč
Dotace na investice příspěvkové organizaci Moravian Science Centre Brno na doplnění stávající
expozice o dalších přibližně 100 exponátů, které byly v rámci expozice naprojektovány, a také
o audio a video obsahy k exponátům.

§ 3315 – Činnosti muzeí a galerií
Dotace na investice zřízeným příspěvkovým organizacím
3 411 tis. Kč
Dotace na investice zřízeným příspěvkovým organizacím v oblasti kultury a památkové péče;
rozpis na jednotlivé organizace je uveden v bodě VII.2.3. materiálu.

§ 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
Centrální depozitář
2 800 tis. Kč
Výdaje na pořízení projektových dokumentací a na stavební úpravy objektů v Hodoníně a
v Předklášteří, které budou sloužit k ukládání sbírkových předmětů a archeologických nálezů ve
vlastnictví Jihomoravského kraje.

§ 3636 – Územní rozvoj
Fond rozvoje JMK – Dotace Regionální radě Jihovýchod
5 000 tis. Kč
Povinné spolufinancování kraje investičních projektů předložených vybranými subjekty do
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod v programovém období 2007-2013
v oblasti dopravy, rozvoje cestovního ruchu, rozvoje měst a venkova, technické pomoci a dalších
oblastech.
Fond rozvoje JMK – Výdaje na spolufinancování projektů EU schválených orgány kraje
42 207 tis. Kč
Prostředky na povinné spolufinancování způsobilých výdajů projektů EU realizovaných
Jihomoravským krajem a jím zřízenými a založenými organizacemi v rámci Regionálního
operačního programu a ostatních operačních programů EU, které již byly schváleny orgány kraje.
Fond rozvoje JMK – Rezerva na financování projektů EU
100 000 tis. Kč
Rezerva na předfinancování a úhradu nezpůsobilých výdajů projektů EU realizovaných
Jihomoravským krajem a jím zřízenými a založenými organizacemi v programovém období
2007-2013 a na financování projektových záměrů pro programové období 2014-2020.

§ 3680 – Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního
rozvoje
Strategické a programové dokumenty JMK a aktualizace dat
800 tis. Kč
Výdaje na zpracování Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2020 a dalších strategických
dokumentů v oblasti regionálního rozvoje.

§ 5521 – Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému
Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Informační systém IZS – IOP
6 583 tis. Kč
Jedná se o úvěrové prostředky od Evropské investiční banky určené na předfinancování dotace
z Integrovaného operačního programu na projekt Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické
záchranné služby Jihomoravského kraje. Vlastní prostředky JMK na dofinancování této akce jsou
alokovány na akci Rezerva na podíl JMK na projekty EIB v rozpočtu odboru ekonomického,
odkud budou v průběhu roku 2015 k financování akce uvolněny.

Celkem odbor regionálního rozvoje

182 801 tis. Kč

Odbor životního prostředí
§ 2310 – Pitná voda
Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK – Program vodního hospodářství – vodovody
(dotační program)
5 000 tis. Kč
Podpora v oblasti vodního hospodářství pro obce a dobrovolné svazky obcí, které v souladu
s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací řeší zásobení vodou s cílem splnit zákonné
podmínky implementace vodního práva EU.

§ 2321 – Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK – Vodohospodářské stavby – kanalizace a ČOV
(dotační program)
47 820 tis. Kč
Podpora vodohospodářských ekologických akcí v obcích a dobrovolných svazcích obcí se
zaměřením na akce spolufinancované ze Státního fondu životního prostředí a Ministerstva
zemědělství ČR.

§ 3636 – Územní rozvoj
Program rozvoje venkova (dotační program)
7 500 tis. Kč
Dotační program Jihomoravského kraje zaměřený na hospodářský rozvoj obcí, regionů, svazků
obcí, úpravu obytných a hospodářských objektů, občanské vybavenosti, technické infrastruktury
a péči o krajinu.

Odbor životního prostředí celkem

60 320 tis. Kč

Odbor školství
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání
Dotace obci Krásensko – Rekonstrukce a přístavba Rychty
1 500 tis. Kč
Finanční prostředky na projekt rekonstrukce a přístavby historické budovy, kterou obec
pronajímá příspěvkové organizaci Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání,
Brno, pro účely vzdělávání.

Odbor školství celkem

1 500 tis. Kč

Odbor rozvoje dopravy
§ 2212 – Silnice
Investiční fond JMK – dotace na investice – SÚS JMK – projektová
příprava
30 000 tis. Kč
Podpora projektové přípravy investičních akcí příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje u projektů podporovaných EU v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu i mimo tuto podporu.
Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – SÚS JMK – projekty v oblasti
dopravy
238 928 tis. Kč
Podpora projektů zařazených do investičního úvěrového programu JMK financovaného EIB
v oblasti dopravy (investiční akce realizované na silnicích II. a III. třídy ve vlastnictví JMK)
formou dotace na investice SÚS JMK. Jedná se o úvěrové prostředky od Evropské investiční
banky i vlastní prostředky Jihomoravského kraje.
Dotace na investice – SÚS JMK – jistina úvěru
84 683 tis. Kč
Úhrada jistiny v souladu s úvěrovou smlouvou o poskytnutí úvěru ve výši 850 mil. Kč od ČSOB
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.
Investiční fond JMK – dotace na investice – SÚS JMK – výkup pozemků
pod silnicemi
5 000 tis. Kč
Dotace příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje na výkupy pozemků
pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

§ 2249 – Ostatní záležitosti železniční dopravy
Podpora rozvoje železniční sítě
300 tis. Kč
Zpracování pokladů pro průmět záměrů rozvoje dopravní infrastruktury do územních plánů,
rozpracování záměrů aglomeračního projektu v návaznosti na Generel dopravy JMK.
ŽUB – terminály, severojižní diametr – koncepce
300 tis. Kč
Zpracování předprojektové přípravy staveb v rámci Železničního uzlu Brno, související
s realizací podílu JMK na přestavbě železničního uzlu.

§ 2251 – Letiště
Výdaje refundované formou nájemného Letištěm Brno
5 079 tis. Kč
Pořízení nového majetku a technické zhodnocení pronajatého majetku na základě rozhodnutí
o nezbytnosti investic pro provoz letiště orgány JMK.

§ 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě
Podklady pro rozvoj kvality silnic II. a III. třídy
2 000 tis. Kč
Zajištění podkladů pro průmět záměrů rozvoje dopravní infrastruktury do územních plánů, např.
studijní práce koncepčního charakteru k upřesňování tahů silnic zejména II. třídy.
Projektová příprava terminálů a zastávek IDS JMK
200 tis. Kč
Podpora projekční přípravy nových či modernizace stávajících přestupních uzlů IDS JMK za
účelem zkvalitnění a zefektivnění provozu IDS JMK.
Podpora rozvoje dopravní infrastruktury v JMK
1 000 tis. Kč
Podpora obcí a společností, které se podílí na zkvalitňování dopravní infrastruktury v JMK.
Rezerva na Akční plány
5 000 tis. Kč
Zpracování akčních plánů pro okolí hlavních pozemních komunikací ve vlastnictví kraje nebo
obcí ve správním území kraje a pro území aglomerací v kraji.

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
Podpora dětských dopravních hřišť v JMK
1 000 tis. Kč
Podpora investic obecních a městských úřadů směřujících k budování dětských dopravních hřišť,
případně k jejich obnově.

Odbor rozvoje dopravy celkem

373 490 tis. Kč

Odbor územního plánování a stavebního řádu
§ 3635 – Územní plánování
Územně analytické podklady
1 000 tis. Kč
Výdaje na aktualizaci územně analytických podkladů Jihomoravského kraje, které obsahují
zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodů
ochrany veřejných zájmů. Dále budou hrazeny vícetisky územně analytických podkladů pro
stavební úřady a obce s rozšířenou působností.
Územně plánovací podklady – územní studie
3 400 tis. Kč
Územní studie jsou dokumenty koordinační, řeší ve vzájemných vazbách souvislosti, které
nemohou pojmout jednotlivé územní plány obcí, zabývající se řešením pouze vlastního
správního území na jedné straně a na straně druhé v podrobnějším měřítku než je územně
plánovací dokumentace krajů, prověřují a posuzují možná řešení vybraných problémů, případně
úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, např. veřejné infrastruktury.

Fond územního rozvoje JMK - Příspěvek na zpracování územních plánů (dotační program)
5 500 tis. Kč
Příspěvek na zpracování nových nebo již rozpracovaných územních plánů a změn územních
plánů, týkajících se problematiky nadmístního významu.
Zásady územního rozvoje
3 000 tis. Kč
Výdaje související se zpracováním nových zásad územního rozvoje pro celé území
Jihomoravského kraje.

Odbor územního plánování a stavebního řádu celkem 12 900 tis. Kč
Odbor kancelář hejtmana
§ 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část
Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (dotační program)
30 000 tis. Kč
Jedná se o výdaje na dotační titul, který byl vyhlášen na období 2013 – 2016 pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí, určený na zajištění jejich akceschopnosti, nákup techniky a
rekonstrukce hasičských zbrojnic.

§ 5599 – Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného
systému
Dotace profesionálním složkám IZS
15 000 tis. Kč
Dotace základním profesionálním složkám Integrovaného záchranného systému – Hasičskému
záchrannému sboru JMK a Krajskému ředitelství policie JMK na jejich akceschopnost.
Dotace vodní záchranné službě
1 000 tis. Kč
Dotace vodním záchranným službám na jejich akceschopnost, které jsou jednou ze složek
integrovaného záchranného systému.

Odbor kancelář hejtmana celkem

46 000 tis. Kč

Odbor majetkový
§ 2212 – Silnice
Investiční fond JMK – Výkup, nabytí a užívání nemovitostí
11 500 tis. Kč
Výkup pozemků a náklady spojené s výkupem a výdaje za úhradu rozdílu cen nově vzniklých
pozemků po komplexních pozemkových úpravách Pozemkovému úřadu.

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání
Investiční fond JMK – Výkup, nabytí a užívání nemovitostí
1 000 tis. Kč
Výkup pozemků a náklady spojené s výkupem z důvodu sjednocení vlastnictví budov
a pozemků, na kterých stojí budovy škol a školských zařízení zřízených JMK.

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Daň z nabytí nemovitých věcí, posudky, poplatky
600 tis. Kč
Úhrada znaleckých posudků a geometrických plánů v souvislosti s výkupem pozemků
a nemovitostí do vlastnictví JMK.
Investiční fond JMK – Výkup, nabytí a užívání nemovitostí
2 500 tis. Kč
Výkup pozemků a budov do vlastnictví JMK zejména pro potřeby příspěvkových organizací.

Odbor majetkový celkem

15 600 tis. Kč

Odbor sociálních věcí
§ 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb
Dotace Ruka pro život, o.p.s. – Denní stacionář pro mentálně postižené
1 500 tis. Kč
Jedná se o dotaci pro Ruku pro život, o.p.s. na vybudování denního stacionáře – chráněného
bydlení pro osoby s poruchou autistického spektra.

Odbor sociálních věcí celkem

1 500 tis. Kč

Odbor investic
§ 2143 – Cestovní ruch
Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Löw-Beerova vila
15 464 tis. Kč
Jedná se o úvěrové prostředky od Evropské investiční banky určené na dofinancování
a předfinancování dotace z Regionálního operačního programu na obnovu objektu vily včetně
zahrady. Vlastní prostředky JMK na dofinancování této akce jsou alokovány na akci Rezerva na
podíl JMK na projekty EIB v rozpočtu odboru ekonomického, odkud budou v průběhu roku
2015 k financování akce uvolněny.

§ 2251 – Letiště
Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Letiště Brno – komplexní zabezpečení
28 338 tis. Kč
Jedná se o úvěrové prostředky od Evropské investiční banky určené na dofinancování dotace
z Regionálního operačního programu na komplexní zabezpečení letiště z hlediska ochrany vnější
Schengenské hranice s ohledem na požadavky civilního letectví, vytvoření záložního pracoviště
bezpečnostního velínu a záložních zabezpečených prostor ve vnitřním neveřejném areálu letiště
Brno – Tuřany a výstavby nové hasičské stanice. Vlastní prostředky JMK na dofinancování
a předfincování této akce jsou alokovány na akci Rezerva na podíl JMK na projekty EIB
v rozpočtu odboru ekonomického, odkud budou v průběhu roku 2015 k financování akce
uvolněny.

§ 3146 – Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče
Investiční fond JMK – Dotace na investice – Pedagogicko-psychologická poradna Brno,
Hybešova 15 - Rekonstrukce střechy a půdní vestavby – havarijní stav
2 005 tis. Kč
Dotace na investice pro příspěvkovou organizaci na odstranění stávající konstrukce střechy
a vybudování nové, včetně půdní vestavby.

§ 3315 – Činnosti muzeí a galerií
Investiční fond JMK – Dotace na investice – Muzeum Brněnska – Památník Mohyla míru rekonstrukce části muzea – havárie (odstranění havarijního stavu)
700 tis. Kč
Dotace na investice pro příspěvkovou organizaci na odstranění trhlin v části střešní konstrukce.

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek
Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Archeopark Mikulčice – Předhradí
10 410 tis. Kč
Jedná se o úvěrové prostředky od Evropské investiční banky určené na dofinancování
a předfinancování dotace z Regionálního operačního programu na postupnou obnovu areálu
bývalého Slovanského hradiště v Mikulčicích. Vlastní prostředky JMK na dofinancování této
akce jsou alokovány na akci Rezerva na podíl JMK na projekty EIB v rozpočtu odboru
ekonomického, odkud budou v průběhu roku 2015 k financování akce uvolněny.

§ 3522 – Ostatní nemocnice
Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Dotace na investice – Nemocnice
Znojmo – Rekonstrukce a dostavba II. etapa – 2. část – akce I.
15 000 tis. Kč
Dotace na investice pro příspěvkovou organizaci na celkovou rekonstrukci a dostavbu
anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) a urgentního příjmu Nemocnice Znojmo, a to
včetně pracoviště centrálních operačních sálů. Jedná se o úvěrové prostředky od Evropské
investiční banky.

§ 3533 – Zdravotnická záchranná služba
Investiční fond JMK – Dotace na investice - Zdravotnická záchranná služba
Jihomoravského kraje – Výstavba nového objektu ZZS JMK v Brně – Ponavě
41 554 tis. Kč
Dotace na investice pro příspěvkovou organizaci na výstavbu nového výjezdního stanoviště
zdravotnické záchranné služby.

§ 4350 – Domovy pro seniory
Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB - Domov seniorů Újezd u Brna –
novostavba
141 850 tis. Kč
Jedná se o úvěrové prostředky od Evropské investiční banky určené na vybudování nového
domova seniorů v Újezdu u Brna. Vlastní prostředky JMK na realizaci této akce jsou alokovány

na akci Rezerva na podíl JMK na projekty EIB v rozpočtu odboru ekonomického, odkud budou
v průběhu roku 2015 k financování akce uvolněny.

§ 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním
režimem
Investiční úvěrový program JMK financovaný EIB – Dotace na investice – Habrovanský
zámek – Chráněné bydlení Vyškov
17 847 tis. Kč
Dotace na investice pro příspěvkovou organizaci na vybudování chráněného bydlení v lokalitě
Vyškov. Jedná se o úvěrové prostředky od Evropské investiční banky i vlastní prostředky JMK.
Investiční fond JMK – Dotace na investice - Zámeček Střelice - Přístavba výtahové šachty
k budově A v areálu organizace Zámeček Střelice včetně instalace a montáže výtahu
755 tis. Kč
Dotace na investice pro příspěvkovou organizaci na dofinancování dotace poskytnuté z MPSV
na výstavbu výtahové šachty osobního - evakuačního výtahu a jeho instalaci pěti nástupními
stanicemi.
Investiční fond JMK – Dotace na investice – Zámeček Střelice – Rekonstrukce vnitřní
obslužné komunikace v areálu organizace Zámeček Střelice
1 929 tis. Kč
Dotace na investice pro příspěvkovou organizaci na dofinancování dotace poskytnuté z MPSV
na celkovou rekonstrukci areálové vozovky, sjednocení šířky, úpravu nepravidelných okrajů,
osazení obrubníků a odvodnění.

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
Investiční fond JMK – Rezerva na mimořádné situace v reprodukci majetku p.o.
15 000 tis. Kč
Finanční prostředky na řešení mimořádných situací a havarijních stavů příspěvkových organizací
zřizovaných Jihomoravským krajem.
Investiční fond JMK – Rezerva na odstranění následků mimořádných situací v reprodukci
majetku p.o.
15 000 tis. Kč
Finanční prostředky na řešení následků mimořádných situaci v reprodukci majetku p. o.
a uvedení do původního stavu před havárií.
Investiční fond JMK – Rezerva na investiční akce
154 000 tis. Kč
Finanční prostředky na investiční akce Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací
zřizovaných Jihomoravským krajem v Investičním fondu JMK. Finanční prostředky budou
rozděleny na konkrétní akce v průběhu roku 2015.

Odbor investic celkem

459 852 tis. Kč

Kapitálové výdaje celkem

1 311 987 tis. Kč

Schválený rozpočet výdajů celkem

5 832 559 tis. Kč

VII.3. Závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit
příjemci dotací z rozpočtu JMK v roce 2015


Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem, ve stanoveném
období a výhradně k účelu, pro který byla schválena.



Příjemce je povinen zajistit ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně
platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, řádné a oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení
a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením
„hrazeno z dotace JMK ve výši ...... Kč“ na základě smlouvy č. ......“.



Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti příslušnými
orgány poskytovatele, kteří jsou oprávněni v souladu se zvláštním právním předpisem
(z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů) kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.
Příjemce je povinen zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoli
k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků v souladu
s účelem akce/činnosti/projektu.



Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli ve stanoveném termínu kompletní
závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace. Nejpozději k tomuto termínu je rovněž povinen
vrátit na účet poskytovatele případnou nepoužitou část prostředků dotace.

