
UKAZATEL v tis. Kč

PŘÍJMY    
daňové příjmy 2 537 760,1 
z toho: daň z příjmů právnic.osob za kraje 7 760,1 
nedaňové příjmy 224 344,6 
v tom: 
nedaňové příjmy odv.soc.věcí 971,0 
platby za odebr. mn.podzemní vody 20 000,0 
splátky půjček 5 000,0 
úroky 11 979,0 
odvody PO 186 394,6 
    v tom odvětví: životního prostředí 17 880,0 
                        dopravy 63 073,0 
                        školství 42 249,0 
                        zdravotnictví 26 577,6 
                        kultury 5 876,0 
                        soc.věcí 30 739,0 
neinvestiční přijaté dotace 1 394 664,2 
v tom:
  neinv.d.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 403 963,0 
  z VPS 4 411,7 
  z MŠMT 936 947,2 
  z MPSV 48 692,0 
  z Národního fondu 451,1 
  od úřadů práce 49,2 
  od obcí 150,0 
investiční dotace  ze SR prostř. čerpacích účtů 259,1 
v tom:
  odv. kultury 259,1 

Příjmy celkem 4 157 028,0 

VÝDAJE

kap. 18 - zastupitelstvo kraje 63 019,0 
běžné výdaje 62 680,7 
v tom:
odměny vč. refundací 16 001,0 
povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 844,0 
pohoštění a dary 2 000,0 
ostatní běžné výdaje 12 610,7 
soustředěné pojištění majetku kraje 20 000,0 
řešení havarijních situací 1 425,0 
            z toho: neinvestiční dotace obcím 80,0 
prevence kriminality - neinvestiční dotace obcím 1 200,0 
ostatní příspěvky a dary 5 100,0 
grantové a dílčí programy a samostatné projekty 500,0 
kapitálové výdaje 338,3 
v tom:
projektové práce interiéru AC 249,0 
dataprojektor 89,3 

UPRAVENÝ ROZPOČET KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
NA ROK 2005
k 31. 3. 2005

Stránka 1



UKAZATEL v tis. Kč

kap. 19 - činnost krajského úřadu 188 512,6 
běžné výdaje 188 512,6 
v tom:
platy zaměstnanců a ost.pl.za prov.práci 103 662,0 
    z toho: ze SR 3 757,0 
povinné pojistné placené zaměstnavatelem 35 866,0 
pohoštění 280,0 
ostatní běžné výdaje 34 308,0 
převod do sociálního fondu 3 525,0 
krizové plánování 152,0 
pronájem a nákl.na detaš.pracoviště 10 698,0 
dot.na sociál.služby nestát.nezisk.org.-SR 21,6 

kap. 02 - životní prostředí 132 258,0 
běžné výdaje 97 364,0 
v tom:
příspěvky PO na provoz 42 277,0 
ostatní běžné výdaje 48 087,0 
grantové a dílčí programy a samostat.projekty 7 000,0 
kapitálové výdaje 34 894,0 
v tom:
vodohosp.akce dle vodního zákona 34 894,0 
             z toho: investiční dotace obcím 14 894,0 

kap. 10 - doprava 855 603,6 
běžné výdaje 838 156,2 
v tom:
dopravní územní obslužnost:
    autobusová doprava 204 996,0 
    drážní doprava 173 058,0 
příspěvky PO na provoz 383 868,0 
neinvestiční dotace s.r.o. OREDO 2 460,0 
splátka dodavatelského úvěru 67 796,0 
kofinancování 3 721,9 
ostatní běžné výdaje 2 256,3 
kapitálové výdaje 17 447,4 
v tom:
ostatní kapitálové výdaje 2 573,0 
investiční dotace zříz.PO 703,7 
kofinancování 14 170,7 

kap. 11 - cestovní ruch 9 500,0 
běžné výdaje 9 500,0 
v tom:
ostatní běžné výdaje 6 800,0 
grantové a dílčí programy a samostat.projekty 2 700,0 

kap. 13 - evropská integrace 57 839,7 
běžné výdaje 42 960,0 
v tom:
ostatní běžné výdaje 281,2 
příspěvky PO na provoz 5 000,0 
projekt ELLA - SR 451,1 
kofinancování 37 227,7 
             z toho: CEP 760,0 
kapitálové výdaje 14 879,7 
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v tom:
kofinancování 14 879,7 
             z toho: investiční dotace obcím 1 650,0 

kap. 14 - školství 1 282 525,3 
běžné výdaje 1 258 425,3 
v tom:
příspěvky PO na provoz 281 830,0 
přímé náklady na vzdělávání - SR
             - školy a školská zařízení zřiz. krajem 355 056,2 
             - soukromé školství 30 900,0 
             - školy a školská zařízení zřiz. obcemi 548 419,8 
soutěže a přehlídky - SR 1 330,0 
rozšíření  výuky v 7. ročnících - SR 1 241,3 
příspěvky PO na provoz - od ÚP 18,0 
ostatní běžné výdaje 24 630,0 
grantové a dílčí programy a samostat.projekty 15 000,0 
kapitálové výdaje 24 100,0 
v tom:
ostatní kapitálové výdaje 24 000,0 
investiční dotace PO 100,0 

kap. 15 - zdravotnictví 276 835,7 
běžné výdaje 276 385,1 
v tom:
příspěvky PO na provoz 183 018,6 
akciové společnosti 8 760,0 
Zdravotnický holding KHK a.s. - půjčka 50 000,0 
příspěvky PO na provoz - od ÚP 6,4 
zabránění vzniku, rozvoje a šíření TBC - SR 504,7 
ostatní běžné výdaje 34 095,4 
kapitálové výdaje 450,6 
v tom:
investiční dotace a. s. 200,6 
investiční dotace PO 250,0 

kap. 16 - kultura 114 337,9 
běžné výdaje 114 078,8 
v tom:
příspěvky PO na provoz 85 533,0 
příspěvky PO na provoz - od ÚP 24,8 
ostatní běžné výdaje 14 153,0 
neinvestiční dotace obcím 6 368,0 
grantové a dílčí programy a samostat.projekty 8 000,0 
kapitálové výdaje 259,1 
v tom:
dot.ze SR posk.prostř.čerp.účtů u ČS a.s. 259,1 

kap. 17 - přísp.pro sbory hasičů 4 360,0 
v tom:
dosud nerozděleno 4 360,0 

kap. 28 - sociální věci 405 091,6 
běžné výdaje 405 091,6 
v tom:
příspěvek PO na provoz 329 796,0 
neinvestiční dotace obcím 63,0 
ostatní běžné výdaje 11 562,2 
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Progr.podp.soc.sl.posk.nestát.nezisk.org.-SR 48 670,4 
grantové a dílčí programy a samostat.projekty 15 000,0 

kap. 40 - územní plánování a regionální rozvoj 60 096,9 
běžné výdaje 43 125,6 
v tom:
ostatní běžné výdaje 35 887,6 
ozdravná protiradonová opatření - SR 150,0 
grantové a dílčí programy a samostat.projekty 7 088,0 
kapitálové výdaje 16 971,3 
v tom:
ostatní kapitálové výdaje 14 445,3 
grantové a dílčí programy a samostat.projekty 2 526,0 

kap. 41 - rezerva a ost.výd.netýk.se odvětví 186 465,1 
běžné výdaje 186 465,1 
v tom:
rezerva 178 705,0 
 z toho:
  na drážní dopravní obslužnost 178 600,0 
úhrada daně z příjmů právnických osob za kraj 7 760,1 

kap. 50 - Fond reprodukce Královéhr. kraje 610 755,0 
v tom:
běžné výdaje 18 526,2 
kapitálové výdaje 592 228,8 
v tom pro odvětví:
zastupitelstvo kraje - běžné výdaje 950,0 
činnost krajského úřadu 2 672,0 
  z toho již schváleno - kapitálové výdaje 2 672,0 
životní prostředí 17 880,0 
  z toho již schváleno: PO - investiční dotace 17 700,0 
doprava 173 094,0 
  z toho již schváleno: PO - investiční dotace 173 094,0 
školství 93 186,0 
  z toho již schváleno: PO - investiční dotace 80 168,0 
                                     - neinvestiční příspěvek 13 018,0 
zdravotnictví 216 372,0 
  z toho již schváleno: investiční dotace: a. s. 19 995,0 
                                 kapitálové výdaje odvětví 18 810,0 
                                 běžné výdaje odvětví 926,2 
kultura 5 876,0 
  z toho již schváleno: PO - investiční dotace 4 774,0 
                                      - neinvestiční příspěvek 220,0 
sociální věci 100 725,0 
  z toho již schváleno: PO - investiční dotace 95 326,0 
                                      - neinvestiční příspěvek 3 412,0 
                                kapitál.výdaje odvětví 1 000,0 

Výdaje celkem 4 247 200,4 
v tom:
běžné výdaje 3 545 631,2 
kapitálové výdaje 701 569,2 
Financování 90 172,4 
v tom:
zapojení výsledku hospodaření 90 172,4 
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