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1. Souhrnné hodnocení 
V průběhu 1. pololetí 2007 byl schválený rozpočet výdajů 1.604.308 tis. Kč upraven na 1.999.204,3 

tis. Kč, tzn. navý�ení rozpočtu o 394.896,3 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvý�en o 178.952,1 tis. Kč a 
financování bylo navý�eno o 215.944,2 tis. Kč zapojením finančních prostředků z minulého roku. 
Skutečné příjmy za 1. pololetí leto�ního roku pak činily 1.033.586,3 tis. Kč a skutečné výdaje stejného 
období 838.000,5 tis. Kč (včetně daně z příjmů ve vý�i 70.727,1 tis. Kč, kterou město platí samo sobě, 
z důvodu přehlednosti se tato částka ji� v dal�ím komentáři neobjevuje). 

 
Provozní rozpočet 

Navy�ování rozpočtu provozních příjmů zahrnovalo předev�ím 17.215 tis. Kč zapojení příjmů 
z finančního vypořádání (dále jen FV) za rok 2006 a 21.124,4 tis. Kč jako upřesnění očekávaných 
příjmů z nájmu vodohospodářského majetku. Celkový upravený rozpočet provozních příjmů 
(včetně neinvestičních dotací) činí 1.760.409,1 tis. Kč. Ve skutečnosti činily za 1. pololetí leto�ního 
roku celkové daňové příjmy 541.943,4 tis. Kč (tj. 50,4 % upraveného rozpočtu UR), z nich� odvod daní 
od FÚ činil 463.319,9 tis. Kč (nárůst oproti roku 2006 o 48.367,2 tis. Kč, tj. o 11,7 %). Nedaňové příjmy 
činily 169.836,3 tis. Kč (tj. 49,5 % UR). Skutečné plnění provozních příjmů (včetně přijatých 
neinvestičních dotací) je 936.869,4 tis. Kč (53,2 % UR). 

Navy�ování rozpočtu bě�ných výdajů o 181.785,7 tis. Kč tvořilo předev�ím zapojení prostředků 
minulých let do rozpočtu roku 2007 na navý�ení oprav chodníků, parkovi�ť, cyklostezek a mostů, 
navý�ení prostředků na letní a zimní údr�bu komunikací, navý�ení neinvestičních příspěvků zřízeným 
příspěvkovým organizacím a prostředků na poskytnutí neinvestiční dotace podnikatelskému subjektu 
Metropol, s.r.o. Takto upravený rozpočet bě�ných výdajů činí 1.418.316,7 tis. Kč, skutečné čerpání 
bě�ných výdajů je 665.741,2 tis. Kč. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček 
ve vý�i 21.421,2 tis. Kč. Celkový upravený rozpočet provozních výdajů (včetně splátek úvěrů a 
půjček) činí 1.485.448,7 tis. Kč a je čerpán na 46,3 %.  

 
Kapitálový rozpočet 

Rozpočet kapitálových příjmů ve vý�i 50.035 tis. Kč byl v průběhu 1. pololetí upraven na 50.303 tis. 
Kč a je plněn na 28,1 %. Přijaté investiční dotace jsou zatím rozpočtovány ve vý�i 650 tis. Kč. Dal�ím 
zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu je hospodářský výsledek Správy domů, s.r.o. za hospodaření 
s byty a nebytovými prostory za rok 2006 ve vý�i 9.735 tis. Kč. 

Navy�ování rozpočtu kapitálových výdajů o 213.110,6 tis. Kč zahrnovalo předev�ím prostředky pro 
investiční odbor na dokončení investičních akcí (Přednádra�ní prostor, experiment Lidická, 
rekonstrukce ulic, rekonstrukce vodovodů a kanalizací, fotbalový stadion, stavební úpravy bytových 
domů atd.) a na nově zařazené stavby (Centrum pro ochranu drobného zvířectva, odvodnění hřbitova 
Mladé, rekonstrukce objektů pro potřeby magistrátu města, Úpravna vody České Budějovice atd.), 
prostředky na investiční příspěvek obci Brani�ov, prostředky pro �kolské příspěvkové organizace na 
pořízení stavebních a strojních investic a prostředky pro Správu domů, s.r.o. Upravený rozpočet 
kapitálových výdajů činí 580.887,6 tis. Kč (loni 609.575,9 tis. Kč) a skutečné čerpání 104.685,1 
tis. Kč (18 %). 

 
Zůstatek úvěrů a půjček 

Celkový účetní zůstatek úvěrů a půjček k 30.6.2007 činí 488.692,2 tis. Kč. 
 

Stav peně�ních účtů  
Zůstatek na základních bě�ných účtech města ke konci 1. pololetí 2007 činí 312.789 tis. Kč. 
 
Portfolio ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a.s. dosáhlo k 30. 6. 2007 tr�ní 

hodnoty 86. 404,5 tis. Kč (loni 81.126,6 tis. Kč). Roční výnos portfolia byl 5,69 % p.a. a jeho hrubé 
zhodnocení dosáhlo vý�e 2.404,3 tis. Kč. Tento výsledek byl dosa�en předev�ím posílením SKK a 
vzestupem hodnoty strukturovaných dluhopisů  
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2. Komentář k příjmům 
 
 
22..11..  DDAAŇŇOOVVÉÉ  PPŘŘÍÍJJMMYY  

Odbor ochrany �ivotního prostředí - odpovědné místo 101 

V tabulkové části str. 5 
Poplatky za zneči�ťování ovzdu�í � dle zákona číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzdu�í, v platném 

znění, se zpoplatňují některé malé zdroje zneči�ťování ovzdu�í. Výnosy poplatků jsou příjmem obce a 
musí být pou�ity k ochraně �ivotního prostředí. Vzhledem k postupné novelizaci jednotlivých 
prováděcích právních předpisů k zákonu o ochraně ovzdu�í dochází průbě�ně ke změnám v kategorii 
jednotlivých zdrojů, tudí� i ke způsobu zpoplatnění a vý�i poplatku. Zdroje emitující těkavé organické 
látky jsou pak zpoplatňovány dle skutečné celkové roční spotřeby těkavých organických látek 
jednotlivých zdrojů. Vý�e příjmů z těchto poplatků činí 19,2 tis. Kč, tj. 96%. 

Poplatky za ulo�ení odpadů � vyplývají ze zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 
znění, a jsou příjmem za ulo�ení popílku na odkali�ti v Hodějovicích na části katastru města České 
Budějovice. Jejich vý�e činí 234,3 tis. Kč, tj. 86,78 %.  

Správní poplatky � při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb 
rybníků, čistíren odpadních vod), za vydávání a ru�ení osvědčení zemědělským podnikatelům a 
�adatelům o souhlas k netřídění odpadů, licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů, 
zápis do rejstříků honebních společenstev. Jsou určovány na základě správních předpisů a jejich vý�e 
činí 311,6 tis. Kč, tj. 62,32 %. 

Správní poplatky � rybářské lístky � dle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
v platném znění, ve vý�i 591,2 tis. Kč, tj. 118,24 %. 

Správní poplatky � lovecké lístky � za vydávání loveckých lístků dle zákona číslo 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, v platném znění, ve vý�i 20,1 tis. Kč, tj. 40,2 %. 

Finanční odbor - odpovědné místo 102 

V tabulkové části str. 5 
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních po�itků - rozpočet činí 225.063 

tis. Kč. V 1. pololetí je tato daň plněna na 48,4 % a výnos této daně je o cca 11,5 % vy��í ne� 
v loňském roce. 

Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - rozpočet je 61.614 tis. Kč. V 
1. pololetí je výnos této daně plněn na 40,8 % a je o 0,3 % ni��í ne� v loňském roce.  

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů - rozpočet je 11.849 tis. Kč, ke konci  
1. pololetí je výnos této daně plněn na 52,9 % a je o 12,5 % vy��í ne� v loňském roce.  

Daň z příjmu právnických osob � rozpočet je 248.037 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně 
plněn na 46,7 % a je o 21,4 % vy��í ne� v loňském roce. 

Daň z příjmu právnických osob za obce � daň 70.727,1 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, 
včetně 3.152,9 tis. Kč z hospodářské činnosti. 

Zru�ené daně, jejich� předmětem je příjem právnických osob - jedná se o nedoplatky 
důchodové daně a daně ze zisku vymáhané na plátcích Finančním úřadem, vý�e odvedené daně je 
28,4 tis. Kč. 

Daň z přidané hodnoty - výnos této daně je plněn na 49,2 % a je o cca 4,6 % vy��í ne� v loňském 
roce.  

Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF � odvod od Finančního úřadu (FÚ) za dočasně a 
trvale odnímanou půdu v celkové vý�i -3,2 tis. Kč, z toho příjem 7,5 tis. Kč a vrácení chybně 
zaslaného odvodu v roce 2006 -10,7 tis. Kč.  

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu � vybrané poplatky v celkové vý�i 23.158,3 tis. Kč na 
plánovanou částku v rozpočtu 45.000 tis. Kč. Pro rok 2007 je stanovena maximální sazba poplatku 
daná zákonem o místních poplatcích, tj. 500,- Kč za fyzickou osobu. 

Poplatek ze psů � pro rok 2007 je plánovaný příjem ve vý�i 3.300 tis. Kč. Příjem k 30.6.2007 
dosáhl vý�e 3.077,7 tis. Kč. V evidenci správce poplatku je přihlá�eno 7.061 psů (v roce 2006 bylo ke 
stejnému datu evidováno 7.013 psů). Počet dlu�níků, kteří neuhradili poplatek ze psů činí 4 % z 
celkového počtu plátců (vloni za stejné období 4,6 %). 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt � plánovaný příjem v rozpočtu 1.000 tis. Kč, 
skutečný příjem činí 416,9 tis. Kč. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, 
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které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby 
neproká�í jiný důvod svého pobytu. Ubytovatelé odvádějí tento poplatek na účet správce poplatku 
v souladu s vyhlá�kou o místních poplatcích pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí ka�dého 
pololetí. 

Poplatek za u�ívání veřejného prostranství - rozpočet je 50 tis. Kč a skutečný příjem 30,3 tis. Kč 
za stánkový prodej na zemědělském tr�i�ti. 

Poplatek ze vstupného � rozpočet 1.100 tis. Kč, skutečný příjem 476,6 tis. Kč, z toho 393,1 tis. 
Kč z výstavních akcí, kde sazba poplatku činí 10 % z částky vybraného vstupného a 83,5 tis. Kč 
z částky vybraného vstupného na diskotékách. Jako ka�doročně se očekává nejvy��í příjem 
z výstavních akcí konaných v 2. pololetí leto�ního roku.  

Poplatek z ubytovací kapacity - poplatek se vybírá za vyu�ití lů�kové kapacity v zařízeních 
určených k přechodnému ubytování za úplatu. Ubytovatelé odvádějí poplatek ve vý�i 2,- Kč za ka�dé 
vyu�ité lů�ko a den správci poplatku. Příjem ke konci 1. pololetí 2007 činí 413,2 tis. Kč. Počet 
ubytovatelů na území města poklesl na cca 180 (vloni v evidenci cca 200 ubytovatelů). Plánovaný 
roční příjem v rozpočtu je 800 tis. Kč. 

Poplatek za provozovaný VHP � vybrané místní poplatky v celkové vý�i 9.030,5 tis. Kč za 
provozované výherní hrací přístroje (VHP). Vý�e vybraných poplatků je závislá na počtu povolených 
VHP na území města. V rozpočtu je plánovaný příjem 13.000 tis. Kč. V 1. pololetí 2007 bylo 
provozováno cca 700 kusů výherních hracích přístrojů.  

Odvod výtě�ku z provozování loterií � příjem činí 6.919 tis. Kč. Jedná se o odvod části výtě�ku 
za rok 2006 na veřejně prospě�né účely. 

Správní poplatky - v celkové vý�i 10.583,2 tis. Kč, z toho za vydání povolení k provozování 
výherních hracích přístrojů byly vybrány správní poplatky ve vý�i 10.524 tis. Kč (908 tis. Kč bylo 
odvedeno finančnímu úřadu), za povolení k uspořádání tomboly 58,2 tis. Kč a 1 tis. Kč za podání 
�ádosti o prominutí místního poplatku ze psů.  

Daň z nemovitostí � rozpočet je 35.000 tis. Kč. V 1. pololetí je tato daň plněna na 60,8 %. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 

V tabulkové části str. 5 
Příjmy za zkou�ky z odborné způsobilosti od �adatelů o řidičské oprávnění � poplatky 

vybírané oddělením dopravního in�enýrství státní správy za zkou�ky a přezku�ování z odborné 
způsobilosti �adatelů o řidičské oprávnění podle § 39a, § 45a a § 45 zákona číslo 247/2000 Sb. 
(změna číslo 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 
vozidel a o změnách některých zákonů ve vý�i 1.576,9 tis. Kč, tj. 78,85 % plnění rozpočtu. 

 
MĚSÍC PŘÍJEM v Kč 

leden  149 800,-
únor  232 000,-
březen  251 760,-
duben  205 900,-
květen  374 500,-
červen  362 900,-
CELKEM 1 576 860,-
Sazby správních poplatků: 
Zkou�ka z odborné způsobilosti �adatele o řidičské oprávnění 700,- Kč 
Opakovaná zkou�ka z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozem. komunikacích 100,- Kč 
Opakovaná zkou�ka z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údr�by vozidla 200,- Kč 
Opakovaná zkou�ka z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400,- Kč 
Doplňovací zkou�ka podle zvlá�tního zákona pro získání řidičské oprávnění skupiny A nebo pro 
zru�ení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvlá�tního zákona 700,- Kč 
Opakovaná doplňovací zkou�ka podle zvlá�tního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A 
nebo pro zru�ení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvlá�tního zákona 400,- Kč 

Správní poplatky � poplatky za evidenci motorových vozidel - zahájení správního řízení pro 
silniční vozidla z dovozu, přestavby a stavby silničních vozidel, zápisy a změny dr�itele vozidla, 
motocyklu, přívěsu (týká se i historických a sportovních vozidel, motocyklů, přívěsů), výměny 
registračních značek, vydání technického průkazu (TP) a osvědčení o technickém průkazu (včetně 
duplikátů), výdej dat z registru motorových vozidel, dočasné vyřazení vozidla z registru, výdej 
zvlá�tních registračních značek, změny oprávnění a osvědčení stanic měření emisí. Dále se jedná o 
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poplatky silničního správního úřadu a oddělení dopravního in�enýrství státní správy - připojení 
nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvlá�tní u�ívání místních komunikací a silnic, stavební 
povolení a dodatečné stavební povolení, prodlou�ení stavebního povolení, protlak a překop silnice, 
podélný výkop s osou silnice, změna stavby před dokončením, registrace k provozování auto�koly, 
změna v registraci k provozování auto�koly, schválení u�ití vozidla k výcviku v auto�kole, potvrzení 
praxe učitele auto�koly, průkaz taxi (včetně duplikátů), osvědčení o odborné způsobilosti (taxislu�ba), 
průkaz způsobilosti k řízení drá�ního vozidla (včetně duplikátů), udělení licence k provozování 
městské autobusové dopravy, změna licence na provozování drá�ní dopravy dráhy trolejbusové.  

 
MĚSÍC PŘÍJEM v Kč 

leden  1 968 250,-
únor  1 860 700,-
březen  2 377 800,-
duben  2 063 250,-
květen  2 279 000,-
červen  2 916 200,-
CELKEM 13 465 200,-
Z toho: 
•  Oddělení evidence motorových vozidel 13.268,3 tis. Kč 
Sazby správních poplatků: 
Změna dr�itele osobního a nákladního automobilu, historického a sportovního vozidla 800, - Kč 
Změna dr�itele motocyklu do 50 cm3 300,- Kč 
Změna dr�itele motocyklu nad 50 cm3 500,- Kč 
Změna dr�itele přívěsu do 750 kg 500,- Kč 
Změna dr�itele přívěsu nad 750 kg 700,- Kč 
Výměna registrační značky 200,- Kč/ks 
Zápisy a změny v TP 50,- Kč (za ka�dou změnu) 
Přestavba 1000,- Kč 
Dovoz, stavba 2000,- Kč nebo 1500,- Kč (pokud má vozidlo homologaci) 
Výdej dat z registru motorových vozidel 50,- Kč/vozidlo 
Dočasné vyřazení motorového vozidla z registru 100,- Kč 
Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100,- Kč 
Zvlá�tní registrační značky 500,- Kč/ks 
Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200,- Kč 
 
•  Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního in�enýrství státní správy 196,9 tis.Kč 
Sazby správních poplatků: 
Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500,- Kč 
Zvlá�tní u�ívání místních komunikací a silnic 100,-/500,-/1000,- Kč 
Stavební povolení + dodatečné stavební povolení 3000,- Kč 
Prodlou�ení stavebního povolení 300,- Kč 
Protlak silnice 100,-/500,-/1000,- Kč 
Překop silnice 100,-/500,-/1000,- Kč 
Podélný výkop s osou silnice 100,-/500,-/1000,- Kč 
Změna stavby před dokončením 300,- Kč 
Průkaz taxi 200,- Kč 
Osvědčení o odborné způsobilosti (taxislu�ba) 200,- Kč 
Průkaz způsobilosti k řízení drá�ního vozidla 100,- Kč 
Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drá�ního vozidla 100,- Kč 
Změna licence na provozování drá�ní dopravy dráhy trolejbusové 1000,- Kč 
Udělení licence k provozování městské autobusové dopravy 300,- Kč 
Registrace k provozování auto�koly 2000,- Kč 
Změna v registraci k provozování auto�koly 1000,- Kč 
Schválení u�ití vozidla k výcviku v auto�kole 1000,- Kč 
Potvrzení praxe učitele auto�koly 50,- Kč 
 
Příjmová polo�ka správní poplatky je plněna na 64,1 % upraveného rozpočtu. 
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Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 

V tabulkové části str. 5 
Správní poplatky � poplatky za vystavení průkazek ZTP a ZTP/P ve vý�i 9,8 tis. Kč jsou plněny 

na 35 %. 

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 

V tabulkové části str. 5 
Správní poplatky � poplatky za elektronické výpisy z katastru nemovitostí poskytované občanům. 

Matriční úřad - odpovědné místo 109 

V tabulkové části str. 5 
Správní poplatky � za ověřování listin, vystavení duplikátů matričních dokladů, vystavení 

potvrzení pro pou�ití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, změny jmen a příjmení, 
uzavření man�elství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření man�elství, přihlá�ení 
k trvalému pobytu, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, výpisů 
z informačního systému, řidičských průkazů, profesních osvědčení. 

Správní odbor - odpovědné místo 110 

V tabulkové části str. 5 
Správní poplatky � za povolení zaplacení pokuty ulo�ené v přestupkovém řízení ve splátkách 

(upravuje zákon číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění). V 1. pololetí bylo vybráno 25,2 tis. Kč, tj. 50,40 %. 

Stavební úřad - odpovědné místo 113 

V tabulkové části str. 5 
Správní poplatky - byly vybrány na základě skutečného počtu vydaných rozhodnutí, 

zpoplatněných podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve vý�i 
510,9 tis. Kč, co� činí 25,55 % z plánovaných příjmů.  

Obecní �ivnostenský úřad - odpovědné místo 117 

V tabulkové části str. 5 
Správní poplatky � skutečný příjem činil 2.482,5 tis. Kč, tj. 59,11% rozpočtované částky. Toto 

mírné navý�ení bylo ovlivněno zvý�eným počtem ohla�ovaných �ivností a �ádostí o koncese. 

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 

V tabulkové části str. 5 
Správní poplatky � v souvislosti s ulo�enými pokutami za poru�ení zákona o státní památkové 

péči ve vý�i 2 tis. Kč. 
 
 
 
2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 

Městská policie - odpovědné místo 100 

V tabulkové části str. 5 
Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků � odtahy vozidel � příjmy za odtahovou slu�bu činí 

607,4 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu 17,16 %. 
Přijaté sankční platby � vybrané v hotovosti � příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti 

činí 223,6 tis. Kč, tj. 8,6%. 
Přijaté sankční platby � na místě nezaplacené � příjem z blokových pokut na místě 

nezaplacených činí 113,8 tis. Kč, tj. 16,26 %. 
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Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku � příjmy z prodeje zbraní 
ve vý�i 23,5 tis. Kč 

(Vzhledem k reorganizaci Městské policie nedochází k plnění nedaňových příjmů dle rozpočtu, 
jeliko� činnost byla zaměřená jiným směrem ne� na postihy v oblasti dopravy.) 

Odbor ochrany �ivotního prostředí - odpovědné místo 101 

V tabulkové části str. 5 
Přijaté sankční platby � jedná se o sankce fyzickým osobám, fyzickým a právnickým osobám s 

oprávněním k podnikání ulo�ené za poru�ení zákonů ve vý�i 306 tis. Kč, tj. 122,4 % UR, například dle 
zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozděj�ích předpisů, náhrady 
nákladů řízení dle § 79 odstavce 5 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, za poru�ení právní 
povinnosti na úseku lesního hospodářství, sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném 
znění (přestupky i delikty) a sankce za poru�ení zákona číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, v platném znění, v případě přestupků pak dále i obligatorně ukládané náhrady nákladů řízení 
dle vyhlá�ky Ministerstva vnitra ČR číslo 340/2003 Sb., dále dle § 40 odstavce 5 zákona o ochraně 
ovzdu�í za nesplnění oznamovací povinnosti. 

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené � reklama � na základě uzavřených smluv se 
zdravotní poji�ťovnou Ministerstva vnitra, Českou podnikatelskou poji�ťovnou a firmou 1. JVS, a. s. 
byly poskytnuty finanční prostředky na podporu kampaně �Na kolo jen s přilbou�. 

Finanční odbor - odpovědné místo 102 

V tabulkové části str. 5 
Příjmy z úroků - plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků, které 

provádí přímo finanční odbor, ve vý�i 9.000 tis. Kč. Skutečné příjmy z úročení systémem cash-pooling 
v �ivnostenské bance a ze zvýhodněného úročení bě�ného účtu pro FRB v ČS, a.s. činí 6.761,6 tis. 
Kč (75,13 % UR). 

Příjmy z úroků � správa portfolia �  příjem ve vý�i 17,7 tis. Kč. 
Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio � příjem 985,6 tis. Kč vznikl realizováním 

�účetního� zisku prodejem cenných papírů v portfoliu. Naproti těmto příjmům byly realizovány i ztráty 
ve vý�i 803,7 tis. Kč a výdaje na konzultační, poradenské a právní slu�by ve vý�i 303,4 tis. Kč (viz 
bě�né výdaje). 

Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna � schválená dividenda 68,- Kč čistého na 
555.076 akcií města, tj. 37.745 tis. Kč bude zasláno a� v 2. pololetí leto�ního roku. 

Příjmy z podílů na zisku a dividend � A.S.A. � příjem z podílu na zisku za rok 2006 bude a� v 2. 
pololetí leto�ního roku. 

Přijaté sankční platby � příjem 10 tis. Kč za pokutu ulo�enou za poru�ení zákona o loteriích a 
jiných podobných hrách. 

Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi � FV 2006 � příjem v celkové vý�i 5.244,1 tis. 
Kč z finančního vypořádání dotací z v�eobecné pokladní správy státního rozpočtu, z toho doplatek za 
volby do Parlamentu ČR ve vý�i 1.601,1 tis. Kč a doplatek za volby do zastupitelstev obcí a 1/3 
Senátu Parlamentu ČR ve vý�i 3.643 tis. Kč. 

Ostatní přijaté vratky transferů - FV 2006 - ve vý�i 11.970,9 tis. Kč tvoří příjem z finančního 
vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2006 dle schváleného závěrečného účtu. 

Ostatní přijaté vratky transferů � příjem ve vý�i 5.728 tis. Kč za nevyčerpanou provozní a 
investiční dotaci poskytnutou v roce 2006 Jihočeskému leti�ti České Budějovice, a.s.  

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady � 0,1 tis. Kč náhrada manka na odboru dopravy a 
silničního hospodářství. 

Neidentifikované příjmy � 3 tis. Kč (mylné platby). 
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené � v celkové vý�i 11,8 tis. Kč, z toho příjem 2,2 tis. Kč 

z prodeje psích známek (15,- Kč za známku), příjem 10,1 tis. Kč za prodej kolků za rok 2006 a -0,5 tis. 
Kč tvoří bankovní poplatky, které budou následně refundovány převodem z výdajového účtu. 

Splátky půjčených prostředků - FRB � v celkové vý�i 13.286,1 tis. Kč tvoří splátky půjček 
z Fondu rozvoje bydlení města dle smluvních splátkových kalendářů od právnických osob, 
společenství vlastníků bytových jednotek a od obyvatelstva. 
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Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 

V tabulkové části str. 5 
Přijaté sankční platby � sankce ve vý�i 16,5 tis. Kč ulo�ené dle § 42 zákona číslo 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, dle § 35 odst.1 písmena e) zákona o silniční dopravě, za poru�ení § 35 
odstavce 3 zákona o silniční dopravě, za poru�ení § 106 odst.3 písmena a) stavebního zákona, za 
nevy�ádání si povolení ke zvlá�tnímu u�ívání komunikace a protiprávní jednání dle § 23 zákona číslo 
200/1990 Sb. a za náklady řízení dle ustanovení § 79 odstavce 5 zákona číslo 500/2004 Sb., 
správního řádu a vyhlá�ky Ministerstva vnitra číslo 520/2005 Sb. 

Odbor kultury - odpovědné místo 104 

V tabulkové části str. 5 a 6 
Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků � radniční bál � očekávaný příjem 135 tis. Kč za 

vstupenky byl překročen o 40,5 tis. Kč. Zvý�ené příjmy byly pou�ity na financování akcí Radničního 
léta. 

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené � reklama � navíc získané prostředky (na základě 
uzavřených smluv o reklamě) činí 90 tis. Kč, z toho 85 tis. Kč bylo zapojeno na navý�ení rozpočtu na 
věcné dary � radniční bál. 

Odbor �kolství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 

V tabulkové části str. 6 
Ostatní přijaté vratky transferů � 10,9 tis. Kč tvoří vratky dotací poskytnutých v roce 2006 od 

sportovních oddílů Taekwon-do, BC DIDI a TJ Slavoj. 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady � úhrada neinvestičních výdajů ve vý�i 72,6 tis. Kč od 

Dětského domova Bor�ov nad Vltavou za �áky, kteří plnili povinnou �kolní docházku v roce 2006 
v základních �kolách v Českých Budějovicích. 

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 

V tabulkové části str. 6 
Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků � recepty � příjmy za prodej lékařských receptů 

(tiskopisy) na omamné látky nejsou za 1. pololetí plněny (závisí na potřebě lékařů). 
Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků � AzD � příjmy od obyvatel azylového domu pro mu�e 

za poskytování slu�eb � ubytování ve vý�i 270,2 tis. Kč, tj. 94,48 %. 
Přijaté sankční platby � pokuty za zá�koláctví ve vý�i 2,2 tis. Kč. 
Ostatní přijaté vratky transferů � vratky sociálních dávek z minulých let, které se částečně 

odvádějí Ministerstvu financí a Krajskému úřadu Jihočeského kraje ve vý�i 364,7 tis. Kč. 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady � přeplatky za elektrickou energii a plyn v klubech 

důchodců za rok 2006 ve vý�i 2,3 tis. Kč. 
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva � vratky finančních prostředků od obyvatelstva 

formou splátek ve vý�i 12,7 tis. Kč. 

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 

V tabulkové části str. 6 
Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků � centrum pro ochranu zvířat � poplatky za dočasné 

umístění psů v útulku. 
Příjmy z poskytování  slu�eb a výrobků � tiskárna � za provedené tiskařské práce v Copy 

centru pro veřejnost. 
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí � za pronájem nebytových prostor v 

objektu Kně�ská 19 firmě RadioMobil, a.s., GSM operátor (pronájem prostor � půda a střecha), 
v budově radnice pronájem nebytových prostor závodní jídelny firmě Sodexho Pass a pronájmy 
obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně, nádvoří a také 2 místností pro umístění 
distribuční trafostanice firmě JČE, a.s. V objektu Kně�ská 19 (evidence motorových vozidel) pronájem 
za mediální informační panel a pronájem plochy pro umístění 2 ks nápojových automatů. V objektu 
Jeronýmova pronájem prostor pro poskytování fotografických slu�eb a pro umístění nápojového 
automatu. 
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Příjmy z pronájmu movitých věcí � DPM � za pronájem nízkopodla�ních kloubových trolejbusů a 
nízkopodla�ních autobusů Dopravnímu podniku města, a.s.  

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku � příjmy za prodej 
vyřazeného kancelářského nábytku, lístkovnice a psacího stroje. 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady � přeplatky za energie a denní tisk z minulých let. 
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené � nález 20 slovenských korun a příjem za odprodané 

nalezené věci. 

Matriční úřad - odpovědné místo 109 

V tabulkové části str. 6 
Přijaté sankční platby � vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů, 

cestovních dokladů a řidičských průkazů. 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady � částečná náhrada výdajů za pohřeb osoby zemřelé 

bez pozůstalých. 

Správní odbor - odpovědné místo 110 

V tabulkové části str. 6 
Přijaté sankční platby � pokuty a náklady řízení ulo�ené za přestupky podle zákona číslo 

200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj�ích předpisů, a ostatních zákonů včetně příjmů z 
vymo�ených pohledávek v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem. Příjmy jsou 
plněny na 51,15%. 

Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111 

V tabulkové části str. 6 
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené � za prodej map územního plánu města České 

Budějovice. 

Investiční odbor - odpovědné místo 112 

V tabulkové části str. 6 
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí � 1. JVS � rozpočtované nájemné bylo 

navý�eno o doplatek za hospodářský rok 2006 � 2007 a o zvý�ení minimálního nájemného pro rok 
2007 � 2008. 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady � splátka pohledávky z minulých let od firmy Mare� & 
spol., s.r.o. 

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - úhrada penále za nedodr�ení termínu dokončení I. 
etapy stavebních úprav Jiráskova nábře�í ve vý�i 900 tis. Kč a vrácení poměrné části dotace 
poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 1999 na vybudování technické infrastruktury 
v Brani�ovské ulici a v Nemanicích od MANE, s.r.o. ve vý�i 550 tis. Kč. 

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené � prodej zadávací projektové dokumentace pro 
výběrová řízení. 

Stavební úřad - odpovědné místo 113 

V tabulkové části str. 6 
Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků � kopírování � za kopírování archivní dokumentace 

podle po�adavků stavebníků. Vý�e 5,8 tis. Kč představuje 58 % z plánovaného rozpočtu. 
Přijaté sankční platby � odvíjejí se od vý�e ulo�ených pokut za poru�ení stavebního zákona a 

zahrnují skutečně zaplacené sankce ve vý�i 38,4 tis. Kč, tj. 9,60 % z plánované částky. 

Majetkový odbor - odpovědné místo 114 

V tabulkové části str. 6 
Ostatní příjmy z vlastní činnosti � věcná břemena � přijaté úhrady za zřízení věcného břemene 

na nemovitostech v majetku města České Budějovice - ulo�ení sítí (Telefónica O2 Czech Republic 
a.s., E.ON Distribuce a.s.), zřízení věcného břemene chůze a jízdy pro vlastníky nemovitostí ve 
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vnitrobloku domů v ulici �títného a Lannova třída a dále zřízení věcného břemene spočívající v právu 
vjezdu a vstupu do objektu gará�e v k. ú. České Budějovice 7. 

Příjmy z pronájmu pozemků � příjem tvoří pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města 
České Budějovice. Plnění této polo�ky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám a uzavírání nových 
nájemních smluv v průběhu 1. pololetí roku 2007 (pronájem parkovi�tě U Výstavi�tě - Městské kulturní 
domy). Významnou část tvoří příjmy za pronájem pozemků za účelem umístění velkoplo�ných 
reklamních panelů (WIP Reklama s.r.o., RAILREKLAMA s.r.o., AVENIR Praha s.r.o., euro AWK 
s.r.o.). 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí � nebytové prostory � pronájem nebytového prostoru 
lékárny sídli�tě Máj (čtvrtletní splátky). 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady � úhrada nákladů spojených s prodejem pozemků 
(Město České Budějovice zaplatilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2006 
a tyto náklady byly následně na základě usnesení zastupitelstva města přeúčtovány druhé straně). 
Dále Město ČB uhradilo celou daň z převodu nemovitostí v roce 2006 a dle směnných smluv č. 114-
7/157/06 a 114-7/49/06 následně polovinu daně přeúčtovalo k úhradě druhé straně. 

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené � za �ádosti o přenechání bytů do nájmu (�adatel 
uhradí do fondu rozvoje bydlení při přijetí �ádosti o přenechání bytu do nájmu v domech v majetku 
města České Budějovice nevratný příspěvek ve vý�i 500,- Kč).  

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 

V tabulkové části str. 6 
Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků � parkovací karty � příjmy z poplatků hrazených 

rezidenty a abonenty za parkovací karty.  
Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků � parkovací automaty � příjmy z provozování 

parkovacích systémů ve městě, plánované příjmy jsou plněny. 
Příjmy z pronájmu pozemků � příjmy za pronájem ploch veřejné zeleně při výkopových a 

stavebních pracích, příjmy jsou ji� naplněny. 
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí � komunikace � finanční náhrady za 

pronájem a znehodnocování povrchů místních komunikací vzniklých při výkopových pracích. 
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí � rezervé � příjmy z nájmů za 

vyhrazené parkování, příjmy budou naplněny, v průběhu měsíce prosince dochází k platbám za 
vyhrazené parkování na dal�í kalendářní rok.  

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí � fotbalový stadion � z pronájmů na 
fotbalovém stadionu (SK a restaurace). 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí � veřejné osvětlení � příjmy z pronájmu 
sto�árů veřejného osvětlení jsou průbě�ně plněny. 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a částí � Lesy a rybníky města � příjmy jsou plněny 
v souladu s platnou nájemní smlouvou. 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí � v souladu s příslu�nými předpisy 
nájemného (reklamní plochy, pozemky pod zastávkami MHD). 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí � neziskové objekty � příjmy 
z pronájmu nebytových prostor dle platných nájemních smluv. 

Přijaté pojistné náhrady � příjmy za �kody způsobené na majetku města. 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady � zejména příjmy vztahující se věcně k minulým letům 

(přeplatky za energie, pojistné, vrácený soudní poplatek) a náhrady za po�kozený majetek. 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace komunálního odpadu - příjmy 

z provádění separace na území města České Budějovice od společnosti EKO�KOM, a.s. na základě 
uzavřené dlouhodobé smlouvy o spolupráci. Očekávané příjmy budou naplněny, případné navý�ení 
příjmů z provádění separace by mělo být vyu�ito na pokrytí navý�ení nákladů na svoz separovaných 
odpadů.  

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené � příjmy vybrané firmou A.S.A., s.r.o. na základě 
mandátní smlouvy od majitelů vozidel za odtahy prováděné v souladu s § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v souvislosti s jarním blokovým či�těním města.  

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - E.ON � příjmy z propagace obchodní firmy E.ON 
Česká republika, a.s., podmínky uzavřené smlouvy o propagaci budou projednány v radě města 
s předpokladem uhrazení příjmů ve 2. pololetí. 

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené � drobné úhrady pojistného od spoluvlastníků 
nemovitostí, příjmy za prodej dřeva, příjmy z vystavování souhlasu k vjezdu vozidel nad 6 tun do zóny 
s dopravním omezením. 
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Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené � informační kampaň � doplatek prostředků od 
společnosti EKO-KOM, a.s. na realizaci projektu �Roz�íření separace a intenzifikace sítě ve městě 
České Budějovice�. 

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 

V tabulkové části str. 6 
Příjmy z prodeje krátkodobého a hmotného dlouhodobého majetku � přímý prodej vyřazené 

výpočetní techniky bude uskutečněn ve 2. pololetí. 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - dobropisy společnosti Telefonica 02, Czech republik, 

a.s., týkající se plateb z roku 2006 za připojení mobilních pracovi�ť (notebooků) k síti internet. 

Obecní �ivnostenský úřad - odpovědné místo 117 

V tabulkové části str. 6 
Přijaté sankční platby � v důsledku zvý�eného počtu kontrol podnikatelů provozujících bazary, 

maloobchody pou�itým zbo�ím a zastavárny do�lo ke zvý�ení přijatých sankčních plateb. Právě u této 
skupiny podnikatelů bylo zji�těno časté poru�ení zákona 455/1991 Sb. Skutečný příjem činil 411,9 tis. 
Kč tj. 66,44 %. 

Kancelář primátora - odpovědné místo 119 

V tabulkové části str. 6 
Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků - za poskytování informací dle zákona číslo 106/1999 

Sb.  
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené � nájem části plochy �Noviny českobudějovické 

radnice�. 

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 

V tabulkové části str. 6 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady � v celkové vý�i Kč 1.308,4 tis. Kč, z toho převod 

z depozitního účtu ve vý�i 1.300,8 tis. Kč (nečerpané mzdy a odvody za měsíc prosinec 2006), 
refundace mzdových nákladů u pracovnice odboru správy veřejných statků spojených s činností při 
vydávání parkovacích karet za období od 1.3. do 30.11.2006 ve vý�i 6,8 tis. Kč a vratka přeplatku 
mzdy z roku 2006 ve vý�i 0,8 tis. Kč. 

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 

V tabulkové části str. 6 
Přijaté sankční platby � zaplacené pokuty za poru�ení zákona číslo 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, v platném znění a souvisejících vyhlá�ek ve vý�i 2 tis. Kč. 

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 

V tabulkové části str. 6 a 7 
Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků � CB CARD � příjmy z prodeje slevových karet 

podporujících cestovní ruch v Českých Budějovicích a okolí, plnění v 2. pololetí. 
Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků � poskytování slu�eb v Turistickém informačním centru 

na základě smluv o poskytování  informačních a průvodcovských slu�eb a zprostředkování ubytování 
ve vý�i 26 tis. Kč, tj. 30,59%. 

Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků � CB system � příjmy za prodej vstupenek v městském 
rezervačním sytému. 

Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků � Ticketpro � provize z prodeje vstupenek v síti 
TICKETPRO. 

Příjmy z prodeje zbo�í � příjmy za prodané zbo�í v Turistickém informačním centru ve vý�i 163,7 
tis. Kč, tj. 25,18%. 

Příjmy z prodeje zbo�í � Encyklopedie ČB � příjem ve vý�i 181,5 tis. Kč plynoucí ze smlouvy s 
firmou NEBE, s.r.o. o obchodním zastoupení (zprostředkování prodeje Encyklopedie ČB). 
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Příjmy z pronájmu pozemků � příjmy z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny informační 
tabule budou naplněny ve 2. pololetí dle uzavřené smlouvy. 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady � vrácen přeplatek od firmy MCU z důvodu chybně 
fakturované ceny zbo�í (vystavena opravná faktura) ve vý�i 280,- Kč. 

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené � příjmy plynoucí ze smluv o spolupráci mezi 
statutárním městem České Budějovice a firmou Budějovický Budvar a Koh-i-noor Hardtmuth, a.s., 
budou zúčtovány k 31. 12. 2007. 

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 

V tabulkové části str. 7 
Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků � plavecký bazén � příjmy za vstupné do bazénů kryté 

plovárny od veřejnosti a příjmy od sportovních klubů, �kol a dal�ích zájemců za vyhrazené u�ívání 
bazénů ve vý�i 5.733,8 tis. Kč, tj. 50,3 %. 

Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků � letní plovárna � za vstupné do areálu letní plovárny 
(od 19.května do 30. června) ve vý�i 452,9 tis. Kč, tj. 32,35 %. 

Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků � sportovní hala � příjmy z u�ívání hracích ploch, 
lehkoatletického koridoru a posilovny pro sportovní účely, příjmy za u�ívání ubytovny a příjmy z  
pronájmů sportovní haly na kulturní a společenské akce. 

Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků � zimní stadion � příjmy za u�ívání obou ledových ploch 
zimního stadionu pro sportovní účely a veřejné bruslení ve vý�i 2.706,2 tis. Kč, tj. 29,74 %. Jejich 
plnění je ovlivněno razantním sní�ením hodinové sazby za pronájem ledových ploch pro mláde�nická 
dru�stva hokejových klubů a krasobruslaře. 

Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků � kulturní akce ZS � za pronájem Budvar arény na 
pořádání Ledového plesu a na reklamní akci Budějovického Budvaru. 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí � plavecký stadion � příjmy z  pronájmu nebytových 
prostor dle uzavřených nájemních smluv od nájemců kadeřnictví, sauny, restaurace, bufetu, fitness a 
reklamních ploch. 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí � sportovní hala � příjmy z pronájmů restaurace, 
kanceláří a reklamních ploch. 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí � zimní stadion � příjmy z  pronájmu nebytových 
prostor dle uzavřených nájemních smluv od nájemců restaurace, bufetů, �aten, kanceláří a reklamních 
ploch. 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady � Budvar aréna � dle uzavřené smlouvy o propagaci 
pivovaru Budějovický Budvar, n.p. 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady � přijaté platby (dobropisy) z účetního období 
minulého roku a sankční platby za opo�děné úhrady za pronájmy ledových ploch od Hokejového klubu 
České Budějovice z minulých let. 

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 

V tabulkové části str. 7 
Příjmy z poskytování slu�eb a výrobků � Nová Pec � rozpočet činí 200 tis. Kč a skutečný příjem 

za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec v 1. pololetí činí 138,4 tis. Kč, tj. 69,20 %. 
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva � rozpočet činí 500 tis. Kč a skutečné splátky za 

1. pololetí roku 265 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce 
následujícího po uzavření smlouvy srá�kami ze mzdy zaměstnance. 

 
 
 

2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY  

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 

V tabulkové části str. 7 
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku � za odprodej vyřazeného 

osobního automobilu ve vý�i 36,5 tis. Kč. 
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Investiční odbor - odpovědné místo 112 

V tabulkové části str. 7 
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku � Nadace Partnerství - zapojení zbývající části 

příspěvku poskytnutého na realizaci odpočívadla v lokalitě Meteor u cyklostezky č. 12. 
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku � zapojení daru poskytnutého firmou Hoch a 

synové 1899, s.r.o. jmenovitě na zaji�tění projektové dokumentace pro akci Freetime park Stromovka. 

Majetkový odbor - odpovědné místo 114 

V tabulkové části str. 7 
Příjmy z prodeje pozemků � do�lo ke zrealizování pouze některých plánovaných prodejů: 

pozemky parcelní číslo 2755/42, 2755/41 a 2755/43 k.ú. Třebotovice, zastavěný pozemek parcelní 
číslo 2891 a 2892/2 k.ú. České Budějovice 6, pozemek parcelní číslo 2683/4 k.ú. České Budějovice 6, 
část příjmů tvoří postupné vypořádávání pozemků pod obytnými domy. 

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí � převá�nou část příjmů této polo�ky tvoří 
druhá splátka za prodej budovy Jihočeského muzea ve vý�i 9.000 tis. Kč, zbylou část prodej obytných 
domů formou výběrového řízení (Kali�nická 2, byt Vodňanská 17). 

Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 

V tabulkové části str. 7 
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí � úhrada pohledávky za pořízení 

parkovacího systému na parkovi�ti na Mariánském náměstí, bude po�ádáno o zapojení těchto příjmů 
do bě�ných výdajů na provozování parkovacích systémů ve městě. 

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 

V tabulkové části str. 7 
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku � jedná se o příjmy z prodeje 

vyřazené výpočetní techniky � plnění v 2. pololetí. 
 
 
 

2.4. PŘIJATÉ TRANSFERY 

Finanční odbor - odpovědné místo 102 

V tabulkové části str. 7 
Neinvestiční přijaté transfery z v�eobecné pokladní správy státního rozpočtu � ve vý�i 

8.937,2 tis. Kč, z toho účelová dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních slu�eb dle 
zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních slu�bách 3.378,3 tis. Kč a účelová dotace na úhradu nákladů 
souvisejících se zabezpečením činností sociálně-právní ochrany dětí v roce 2007 činila 5.558,9 tis. Kč.  

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu � 
ve vý�i 47.694,9 tis. Kč na výkon státní správy a příspěvek na provoz Z� a M�.  

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - ve vý�i 165.666,6 tis. Kč, z toho 
dotace na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi 65.368 tis. Kč, na výplatu příspěvku na 
péči 96.815 tis. Kč, na aktivní politiku zaměstnanosti 77,6 tis. Kč, na úhradu nákladů na činnost 
odborného lesního hospodáře 1.406 tis. Kč a dotace pro Jihočeské divadlo na Program státní podpory 
profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů 2.000 tis. Kč. 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí � ve vý�i 59 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené 
s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení. 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů � ve vý�i 2.424,1 tis. Kč, z toho příspěvek na administraci 
Programu obnovy venkova obcím s roz�ířenou působností 165 tis. Kč, dotace pro Jihočeské divadlo 
na projekt �Divadlo na venkově� 1.250 tis. Kč, příspěvek na úhradu profinancování ztráty z provozu 
dopravy v rámci integrovaného dopravního systému Českých Budějovic 300 tis. Kč, záloha na projekt 
�Nová série propagačních materiálů města České Budějovice � Základní turistické informace, Tipy na 
výlet, Pě�í okruhy městem� 84 tis. Kč, záloha grantu pro Jihočeské divadlo na projekt �Umělecká 
spolupráce mezi Jihočeským divadlem a Südostbayerisches Städtheater Passau� 56 tis. Kč, záloha na 
projekt �Propagační materiál města České Budějovice � Ubytování� 42 tis. Kč, účelová dotace pro Z� 
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Dukelskou na projekt �Příprava a vytvoření �kolního vzdělávacího programu pro 2. stupeň základní 
�koly � �kola pro �ivot� 495,2 tis. Kč, doplatek krajského kofinancování na akci z grantového 
schématu Společného regionálního operačního programu (SROP) �Noční prohlídky městem � 
stra�idelné pověsti města České Budějovice� 7,8 tis. Kč a doplatek krajského kofinancování na akci 
z grantového schématu SROP �Spolu bez bariér� 24,1 tis. Kč. 

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti � odvod z finančního vypořádání hospodářské 
činnosti města � bytového hospodářství ve vý�i 9.735 tis. Kč. 

Investiční přijaté transfery ze státních fondů � ve vý�i 1.621,4 tis. Kč doplatek dotace ze 
Státního fondu �ivotního prostředí na akci �Rekultivace skládky odpadů �vábův Hrádek�. 

Investiční přijaté transfery od krajů � ve vý�i 506,3 tis. Kč, z toho záloha na projekt 
�Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu� pro příspěvkovou organizaci Základní �kola 
Kubatova 455 tis. Kč a záloha na projekt �Analýza nákladů a přínosů k projektu � oprava místních 
komunikací� 51,3 tis. Kč. 

Odbor �kolství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 

V tabulkové části str. 7 
Neinvestiční přijaté transfery od obcí � úhrada neinvestičních výdajů od obcí za �áky, kteří plnili 

povinnou �kolní docházku v roce 2006 v základních �kolách a v posledním roce před zahájením 
povinné �kolní docházky v mateřských �kolách v Českých Budějovicích a mají trvalý pobyt v těchto 
obcích (257,5 tis. Kč) a za rok 2005 od obce Brani�ov (50,4 tis. Kč).  

 
 
 

3. Komentář k výdajům 
 
 

3.1. BĚ�NÉ VÝDAJE  

Městská policie - odpovědné místo 100  

V tabulkové části str. 8 
Platy zaměstnanců v pracovním poměru � byly stanoveny na 120 pracovníků, tj. včetně 4 řidičů 

odtahové slu�by. K  30.6. 2007 činil skutečný stav 107 pracovníků. Výdaje na platy byly čerpány 
rovnoměrně k počtu pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody � povinné 
pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní poji�tění a povinné pojistné na úrazové 
poji�tění. 

Potraviny � ochranné nápoje � zaji�tění pitného re�imu pro strá�níky. 
Léky a zdravotnický materiál � doplnění lékáren do slu�ebních automobilů a lékárniček na 

pracovi�ti. 
Prádlo, oděv a obuv � nákup a obnova výstroje dle potřeby strá�níků. 
Knihy, učební pomůcky a tisk � zakoupeny nové učebnice pro strá�níky na rekvalifikační a 

prolongační kurzy, sbírky právních předpisů a odborné knihy. 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek � krátká kulová zbraň � bude čerpáno ve 2. pololetí. 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek � pořízen nábytek do kanceláře, PC, LCD monitory, 

videokamera SONY, terminál k docházkovému systému, reproduktory k počítači, telefonní přístroj, 
digitální záznamník apod. 

Nákup materiálu jinde nezařazený � náboje � bude čerpáno ve 2. pololetí. 
Nákup materiálu jinde nezařazený � foto � nečerpáno. 
Nákup materiálu jinde nezařazený � náhradní díly � náhradní díly do radiostanic, slu�ebních 

vozidel i pro ostatní pou�ívanou techniku. 
Nákup materiálu jinde nezařazený � krmivo pro slu�ební psy � čerpáno dle směrnice a 

měsíčního plánu. 
Nákup materiálu jinde nezařazený � kancelářský materiál � nákup kancelářských potřeb včetně 

papíru do tiskáren, diářů, rychlovazačů, záznamových se�itů, výdajových dokladů, knih jízd apod. 
Nákup materiálu jinde nezařazený � nákup čistících, úklidových a desinfekčních prostředků, 

autokosmetiky na či�tění potahů slu�ebních vozidel, spotřebního elektromateriálu, kynologického 
materiálu pro psovody, nářadí pro techniky, barvy do tiskáren, pokutových bloků apod. 
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Studená voda, Teplo, Elektrická energie � zálohy elektrické energie na rok 2007 a doplatek za 
rok 2006. 

Elektrická energie � kamerový systém MKDS � odběr elektrické energie pro městský kamerový 
dohlí�ecí systém. 

Pohonné hmoty a maziva � nákup pohonných hmot pro deset slu�ebních automobilů. 
Slu�by po�t � dosud nečerpáno. 
Slu�by telekomunikací a radiokomunikací �  čerpáno na 37,38%. 
Slu�by telekomunikací a radiokomunikací � převaděč Kleť � jednorázová platba za převaděč 

radiové sítě dle platné smlouvy. 
Nájemné � pronájem prostoru pou�ívaného jako odstavné parkovi�tě odta�ených vozidel a licence 

na rok 2007 pro 40 počítačů (informační systém Evidence počítačů). 
Konzultační, poradenské a právní slu�by � psychologická vy�etření pro přijetí nových strá�níků 

a znalecké posudky za účelem vyřazení majetku. 
Slu�by �kolení a vzdělávání � POLIS � rekvalifikační a prolongační kurzy pro strá�níky. 
Slu�by �kolení a vzdělávání � veterinární, referentské � úhrada �kolení řidičů referentských 

vozidel, �kolení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, �kolení k dani z příjmů a správnímu řádu. 
Nákup ostatních slu�eb � tisk tiskopisů � potřebných pro činnost strá�níků (kontrola osoby). 
Nákup ostatních slu�eb � označení slu�ebních aut � polepení slu�ebního vozidla �koda 

Roomster. 
Nákup ostatních slu�eb � příspěvek na stravování � čerpáno v souladu s vnitřní směrnicí a 

stavem pracovníků v daném měsíci. 
Nákup ostatních slu�eb � lékařská vy�etření � nutná pro vydání popřípadě prodlou�ení platnosti 

zbrojních průkazů, preventivní lékařská péče apod. 
Nákup ostatních slu�eb � odchyt psů � veterinární slu�by pro odchycené psy, nečerpáno.  
Nákup ostatních slu�eb � slu�by nezbytné pro provoz městské policie (úklid odtahového 

parkovi�tě, rytí slu�ebních čísel na kovové znaky, zhotovení slu�ebních průkazů, poplatek za 
pou�ívání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV přijímače a rádia, STK slu�ebních 
vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz odpadu apod.). 

Nákup ostatních slu�eb � vy�etření biologického materiálu � v 1. pololetí nečerpáno. 
Opravy a udr�ování � slu�ebních vozidel � čerpáno 56,33 % rozpočtované částky. 
Opravy a udr�ování � oděvů, obuvi a OOP � opravy výstrojových součástí dle potřeb strá�níků. 
Opravy a udr�ování � drobné opravy vybavení, technického zařízení (např. radiostanic, 

kopírovacího přístroje, technických prostředků, počítače), jízdních kol a budovy. 
Opravy a udr�ování � kamerový systém MKDS � v 1. pololetí nebylo čerpáno. 
Programové vybavení � nákup programu pro tiskovou mluvčí (Soundforger) a zálohovacího a 

vypalovacího software Nero. 
Cestovné � POLIS � úhrada cestovného a ubytování za rekvalifikační kurz strá�níka. 
Cestovné � nebylo čerpáno. 
Poho�tění � pro oficiální náv�těvy a �kolení dle potřeb městské policie. 
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady � pracovní úrazy a bolestné � od�kodnění 

pracovních úrazů, které bude vyplaceno pracovníkům následující měsíc. 
Nákup kolků � na vydání zbrojních průkazů, profesních průkazů řidičů a osvědčení pro nové 

strá�níky. 
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu � dálniční známky � zakoupeny dálniční známky pro 

slu�ební vozidla. 
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené � vratky za odtahy � jedná se o vrácení 

prominutých pokut a poplatků udělených v minulých letech za odta�ená vozidla. 

Odbor ochrany �ivotního prostředí - odpovědné místo 101 

V tabulkové části str. 8 a 9 
Nájemné � ulo�ení trofejí - pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly ulovené zvěře se 

ka�doročně pořádá dle ustanovení § 6 odstavce 1 zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti, 
chovatelská přehlídka trofejí, náklady spojené s pronájmem prostor pro její konání budou proplaceny 
ve 2. pololetí. 

Konzultační, poradenské a právní slu�by � zpracovávání znaleckých posudků v rámci správních 
či přestupkových řízení příslu�nými oborovými nebo soudními znalci, v 1. pololetí nečerpáno. 

Nákup ostatních slu�eb � veterinární a rostlinolékařská péče � obec je povinna hradit náklady 
spojené s odchytem zvířete podle § 46 zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění 
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pozděj�ích předpisů (není-li jeho chovatel znám), kastrace, odběry týraných psů a jejich o�etření a 
umístění v útulku � v 1. pololetí nečerpáno. 

Nákup ostatních slu�eb � činnost odborného lesního hospodáře � jedná se o finanční 
prostředky Ministerstva zemědělství poskytnuté prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na 
úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada za IV. čtvrtletí 
roku 2006. 

Nákup ostatních slu�eb � lesy, myslivost � v 1. pololetí nečerpáno. 
Nákup ostatních slu�eb � vodní hospodářství - pořízení projektové dokumentace pro opatření 

zlep�ující vodní poměry vodních toků, rybníků, ka�doroční aktualizace povodňového plánu, slu�by pro 
výkon státní správy (kontroly činnosti čistíren odpadních vod) � proběhne ve 2. pololetí. 

Nákup ostatních slu�eb � druhová ochrana, dřeviny a krajina, přechodně chráněné plochy, 
ochrana a provoz rezervací � bude čerpáno ve 2. pololetí. 

Nákup ostatních slu�eb � údr�ba památných stromů a VKP (významných krajinných prvků) 
� bylo provedeno o�etření a zdravotní řez památného dubu, v zadní části parku Stromovka byly 
odstraněny suché stromy (jednalo se o stromy, které po povodních v roce 2002 a následném suchém 
období odumřely) a obnovena alej. 

Nákup ostatních slu�eb � ÚSES (územní systém ekologické stability) � zpracován projekt 
k zalo�ení biocentra v lokalitě U jezera v katastrálním území Dynín. 

Nákup ostatních slu�eb � vyhlá�ení památných stromů a VKP � zatím nečerpáno. 
Nákup ostatních slu�eb � ekologická výchova � uhrazeno vydání pohádkového se�itu �Příběhy 

lesních zvířátek� a zaji�tění výchovně ekologické poznávací soutě�e občanským sdru�ením Rosa a 
kynologickým sdru�ením České Budějovice. 

Nákup ostatních slu�eb � Terminál � projektem Terminál, který funguje od roku 1998 je  
zaji�ťována �kolní i mimo�kolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím 
nevládní organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem jak lze i mezi � paneláky� kvalitně 
trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě. 

Nákup ostatních slu�eb � Robinson � pokračuje vydávání časopisu Robinson � vydána tři čísla, 
která byla vyu�ita při ekologické výchově na základních a v mateřských �kolách. Finanční prostředky 
byly pou�ity pouze na vlastní tisk (tvorba a distribuce byla hrazena sponzorsky). 

Evropský týden mobility a Den bez aut � v 1. pololetí nečerpáno - v termínu 16. - 22. 9. 2007 
budou zaji�těny aktivity k Evropskému týdnu mobility a vlastní průběh Dne bez aut (besedy, dny 
otevřených dveří, uzavření náměstí, vystoupení zúčastněných organizací, reklama s rádiem, 
prezentační DVD). 

Nákup ostatních slu�eb � Na kolo jen s přilbou � jde o celoplo�nou kampaň k podpoře no�ení 
přileb u dětí do 18 -ti let. Finanční prostředky jsou pou�ity na tisk plakátů a propagačních materiálů a 
reklamní lavičky ve městě. 

Poho�tění � dětské zastupitelstvo � poho�tění na zasedání Dětského zastupitelstva. 
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady � v 1. pololetí nečerpáno  
Věcné dary � nákup odměn ke kampani  �Na kolo jen s přilbou� (9 jízdních kol, kterými jsou jezdci 

s přilbou odměněni v rámci kampaně), dále bylo pořízeno 22 kusů kni�ních poukázek pro dětské 
zastupitele, kteří vycházejí z 9. tříd a končí tak své působení v zastupitelstvu. 

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - Ekofilm � na základě 
smlouvy o spolupráci se město České Budějovice stalo spoluvyhla�ovatelem Mezinárodního festivalu 
o �ivotním prostředí, přírodním a kulturním dědictví � ve 2. pololetí bude poskytnuta dotace na 
uspořádání festivalu 2007. 

Neinvestiční transfery občanským sdru�ením � granty, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 
� granty, Neinvestiční příspěvky ostatním PO � granty � finanční prostředky byly poskytnuty pro 
grantový systém ekologické výchovy ve městě České Budějovice. Byly vybrány náměty, které 
výchovným a osvětovým působením vedou obyvatele města v�ech věkových kategorií k odpovědnosti 
za stav prostředí v něm� �ijí, jeho udr�ování a zvelebování. Udělení devíti grantů bylo projednáno 
komisí pro �ivotní prostředí a schváleno radou města. (�Den Země� - Mateřská �kola Dlouhá, 
odloučené pracovi�tě Franti�ka Ondříčka, �Péče o chráněné území� - Gymnázium Jírovcova, Kouzlo 
zahrady � Cassiopeia, Vybavení teraristiky DDM pro děti města České Budějovice, Den Země � akce 
pro základní �koly města České Budějovice � Dům dětí a mláde�e, Vydání almanachu ke 140. výročí 
zalo�ení včelařské organizace, prezentace včelaření a zabezpečení poradenství a včelařských 
osvětových akcí, budování včelařské základny, podpora činnosti �ákovského včelařského krou�ku � 
Základní organizace Českého svazu včelařů, Obnovitelné zdroje energie Českých Budějovic � Calla, 
"Město dětem - Jsem tvé město, pečuj o mě� - Alena Kaňkovská, Ne�lapej � nelámej - přírodě 
pomáhej - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nové Hodějovice ). 



Statutární město   Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2007 
České Budějovice 

16

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené � �kody při výkonu myslivecké strá�e � v 1. 
pololetí nečerpáno. 

Finanční odbor - odpovědné místo 102 

V tabulkové části str. 9  
Úroky vlastní � úvěr ČMZRB � úroky z úvěru na financování výstavby průmyslové zóny Husova 

kolonie. 
Úroky vlastní � úvěr �B � vozový park MHD � úroky z úvěru na financování nákupu 

nízkopodla�ních autobusů a nízkopodla�ních kloubových trolejbusů pro Dopravní podnik města České 
Budějovice a.s. 

Úroky vlastní � úvěr SF�P - Pekárenská � úroky z úvěru na financování akce Trakční a trolejové 
vedení v Pekárenské ul. 

Úroky vlastní � úvěr HVB Bank � úroky z úvěru na rekonstrukci Zimního stadionu. 
Úroky vlastní � úvěr �B � úroky z úvěru, poskytnutého na přeúvěrování úvěrů z ČMHB, na 

financování výstavby 146 b.j., 54 b.j.a na Dlouhý most. 
Realizované kurzové ztráty � účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů při nákupu a 

zpětném prodeji valut (při zahraničních pracovních cestách), v 1. pololetí nebylo čerpáno. 
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje � ztráta u portfolia � 803,7 tis. Kč zahrnují jednorázové 

realizované ztráty z obchodů s cennými papíry při správě portfolia města. Naproti těmto ztrátám byly 
realizovány i zisky 985,6 tis. Kč (viz nedaňové příjmy). 

Slu�by peně�ních ústavů � 340,4 tis. Kč, zahrnují předev�ím poplatky za vedení účtů u 
�ivnostenské banky, a.s., poplatky pro ČS, a.s. za poskytování půjček z FRB (1 % z ka�dé poskytnuté 
půjčky), poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB a poplatky za přepočet mincí vybraných 
z parkovacích automatů (1 % z vlo�ené částky). 

Konzultační, poradenské a právní slu�by � ve vý�i 124,8 tis. Kč, z toho 119 tis. Kč výdaje za 
poradenskou činnost v oblasti daní (předev�ím daně z příjmu právnických osob a daň z nemovitostí) 
společnosti BEST, s.r.o. a 5,8 tis. Kč záloha za poradenskou činnost v oblasti financování firmě Next 
Finance, s.r.o. 

Konzultační, poradenské a právní slu�by � portfolio � zahrnuje pevnou odměnu za IV. čtvrtletí 
2006 ve vý�i 32 tis. Kč, výnosovou odměnu za rok 2006 ve vý�i 226,3 tis. Kč, pevnou odměnu za I. 
čtvrtletí 2007 ve vý�i 31,3 tis. Kč a poplatek za správu portfolia města ve vý�i 13,8 tis. Kč pro ČSOB 
Asset Management, a.s. 

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady � náhrada nákladů řízení soudní exekuce 
exekutorským úřadům, které jsou uplatňovány v rámci vymáhání pohledávek, v 1. pololetí nebylo 
čerpáno.  

Platby daní a poplatků � soudní poplatky � finanční prostředky ve vý�i 292,8 tis. Kč při 
vymáhání pohledávek soudní cestou. 

Platby daní a poplatků � daň z příjmů � daň z příjmů z hlavní činnosti města, kterou město platí 
samo sobě ve vý�i 67.574,2 tis. Kč. 

Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi � vrácení dotace za rok 2006 v rámci 
souhrnného dotačního vztahu na dávky sociální péče ve vý�i 1.577 tis. Kč. 

Nespecifikované rezervy - tato polo�ka slou�í jen pro dočasné dr�ení volných finančních 
prostředků určených na budoucí provozní výdaje. Zůstatek k 30. 6. 2007 je 3.850,5 tis. Kč. 

Nespecifikované rezervy � kofinancování Z� Matice �kolské � finanční prostředky ve vý�i 
1.000 tis. Kč na opravy a udr�ování Z� Matice �kolské (výměna oken a vchodových dveří) budou 
převedeny na základní �kolu v 2. pololetí 2007. 

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené � nájemné M. Horákové 72 � 78 � úhrady 
předplaceného nájemného za nájemníky bytů vystavěných městem. 

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené � prostředky ve vý�i 5 tis. Kč vyplacené za volby 
v roce 2006, které nebyly v řádném termínu vyzvednuty a byly opětovně zaslány příjemcům v roce 
2007. 

Poskytované zálohy vlastní pokladně � 109,8 tis. Kč pro krytí hotovostních potřeb pokladnami 
magistrátu. 

Ostatní poskytované zálohy a jistiny � ve vý�i 371,3 tis. Kč, z toho 121,3 tis. Kč jako celoroční 
zálohy pracovníkům magistrátu na opakující se výdaje a 250 tis. Kč (5 x 50 tis. Kč) slo�ené jistiny u 
Okresního soudu v Českých Budějovicích jako předbě�ná opatření v rámci vymáhání pohledávek za 
dlu�níky z Fondu rozvoje bydlení. 
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Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 

V tabulkové části str. 9 
Konzultační, poradenské a právní slu�by � v 1. pololetí nečerpáno. 
Nákup ostatních slu�eb � zaji�tění a organizace semináře Digitální tachografy. 
Věcné dary � BESIP � nákup propagačních předmětů na téma bezpečnost silničního provozu a 

cen pro účastníky dětských soutě�í, v 1. pololetí nečerpáno. 

Odbor kultury - odpovědné místo 104 

V tabulkové části str. 9 a 10 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek � bude čerpáno ve 2. pololetí.  
Nákup materiálu jinde nezařazený � čerpáno 8,3 tis. Kč za spotřební materiál (např. papírové 

desky, lepenka apod.) na akci Dny slovenské kultury a kytice a věnce květin k památníkům padlých při 
oslavách Dne vítězství a k výročí narození T. G. Masaryka. 

Nájemné � čerpáno 22,0 tis. Kč za pronájmy prostor DK Metropol a Hotelu Gomel na Dny 
slovenské kultury a letní scény KD Slavie na Slet čarodějnic, pronájem plavebních sestav na akci 
Múzy na vodě a pronájmy mobilních WC na akci MDD - Mezinárodní den dětí, Kinematograf bratří 
Čadíků a Svatý P.R.D. 

Konzultační, poradenské a právní slu�by � koncepce kultury, Konzultační, poradenské a 
právní slu�by � bude čerpáno ve 2. pololetí.  

Nákup ostatních slu�eb � radniční bál � výdaje ve vý�i 170,7 tis. Kč za propagaci, zaji�tění a 
realizaci programu (moderování, účinkující, slu�by v DK Metropol apod.), akce proběhla 17. 2. 

Nákup ostatních slu�eb � Masopust � za honoráře a dopravu účinkujících souborů, výlep plakátů 
a ozvučení uhrazeno 25,4 tis. Kč, realizace 20. 2.  

Nákup ostatních slu�eb � Čarodějnice � čerpáno 43,8 tis. Kč za výlep plakátů, honoráře 
účinkujících, moderování, ozvučení a ohňostroj, realizace 30. 4.  

Nákup ostatních slu�eb � Den plný her � Den dětí � za výlep plakátů, zaji�tění programu, úklid, 
ozvučení a technické zabezpečení akce �Na divokém západě� uhrazeno celkem 77,8 tis. Kč, realizace 
1. 6.  

Nákup ostatních slu�eb � Koncerty na letní scéně � nebylo zatím čerpáno, termín realizace 
červenec � srpen. 

Nákup ostatních slu�eb � Den seniorů � bude čerpáno ve 2. pololetí. 
Nákup ostatních slu�eb � tradiční svátky � čerpáno 5 tis. Kč na zaji�tění akce Vyná�ení Morany. 
Nákup ostatních slu�eb � významná výročí � čerpáno 5,5 tis. Kč na realizaci pietních aktů 

v rámci oslav Dne vítězství (ozvučení, moderování, vystoupení pěveckých sborů). 
Nákup ostatních slu�eb � uhrazeno 15,8 tis. Kč za úklid pomníků a vyči�tění památníků 

v Mladém, Ro�nově a v Nových Hodějovicích. 
Nákup ostatních slu�eb � fotodokumentace � zaji�tění fotodokumentace akcí pořádaných 

v rámci Dnů slovenské kultury, čerpáno 11 tis. Kč. 
Nákup ostatních slu�eb � tisk kulturně-propagačního materiálu � čerpáno 101,7 tis. Kč za tisk 

plakátů, pozvánek, letáků a dal�ích propagačních materiálů na Dny slovenské kultury, Masopust, Slet 
čarodějnic, MDD � Mezinárodní den dětí, festival pouličních divadel - Svatý P.R.D. a Léto ve městě.  

Nákup ostatních slu�eb � kronika města, Nákup ostatních slu�eb � výstavy - bude čerpáno ve 
2. pololetí. 

Nákup ostatních slu�eb � Kulturní léto � nebylo zatím čerpáno, termín realizace červenec � 
srpen. 

Nákup ostatních slu�eb � Příjemná setkání � bude čerpáno ve 2. pololetí. 
Nákup ostatních slu�eb � Dny slovenské kultury � čerpáno 137,2 tis. Kč za propagaci, zaji�tění 

a realizaci v�ech akcí (koncerty, divadelní představení, výstavy, ubytování účastníků apod.), realizace 
9. � 17. 2.  

Nákup ostatních slu�eb � Radniční léto � čerpáno 48,1 tis. Kč za výlep plakátů (akce Radniční 
léto a Svatý P.R.D.) a honoráře hudebníkům účinkujících na festivalu Svatý P.R.D. 

Nákup ostatních slu�eb � Kinematograf bratří Čadíků � bude čerpáno ve 2. pololetí. 
Nákup ostatních slu�eb � vánoční trhy � čerpáno 3 tis. Kč na úhradu faktury z roku 2006 za 

vystoupení DPS Carmina na radničním nádvoří. 
Nákup ostatních slu�eb � Tříkrálový koncert � čerpáno 50 tis. Kč na realizaci koncertu. 
Nákup ostatních slu�eb � Múzy na vodě, Nákup ostatních slu�eb � Intersalon � bude čerpáno 

ve 2. pololetí. 
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Nákup ostatních slu�eb � slavnosti E. Destinnové � čerpáno 200 tis. Kč, tj. 50% na XVII. ročník 
hudebních slavností Emy Destinnové, které pořádá Festivalová kancelář Emy Destinnové. 

Nákup ostatních slu�eb � informační měsíčník � za 6 čísel informačního měsíčníku KAM 
vydávaného G. Váchovou o kulturním dění ve městě bylo uhrazeno 100 tis. Kč. 

Nákup ostatních slu�eb � Velikonoce, Vánoce � zaji�tění tradiční akce Staročeské velikonoce 
v Panské ulici (např. stánky s ukázkami tradičních řemesel spojené s prodejem), čerpáno 25 tis. Kč. 

Nákup ostatních slu�eb � odvoz odpadu při akcích města, Opravy a udr�ování - pomníků a 
pamětních desek � bude čerpáno ve 2. pololetí. 

Poho�tění � výstavy, kulturní akce - čerpáno 10,2 tis. Kč na poho�tění náv�těvníků Radničního 
bálu a oficiálních hostů Radničního léta. 

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady � autorské odměny � úhrada poplatků za u�ití 
hudebních děl při kulturních akcích pro Ochranný svaz autorský a Intergram (radniční bál, Slet 
čarodějnic, MDD). 

Věcné dary � cukrovinky jako ceny do soutě�í pro děti v rámci akce Na divokém západě, čerpáno 
3 tis. Kč. 

Věcné dary � radniční bál � finanční prostředky byly získány na základě smluv o reklamě, 
čerpáno 60 tis. Kč (dle podmínek smlouvy zakoupeny poznávací zájezdy jako 1. a 2. cena na radniční 
bál). 

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům � Kino Kotva a Háječek �
poskytnuta dotace ve vý�i 1.000 tis. Kč na úhradu nákladů za půjčovné filmů včetně dopravy a 
po�tovného, pronájem vývěsek, výrobu a tisk propagačních materiálů a vstupenek. 

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům � fyzickým osobám � dotace 
na rozvoj kultury schválené RM, čerpáno 183 tis. Kč. 

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům � Velikonoce, vánoce, 
informační měsíčník a slavnosti E. Destinnové � finanční prostředky byly převedeny rozpočtovým 
opatřením na nákup ostatních slu�eb. Akce jsou propláceny na základě dodavatelských faktur.  

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům � právnickým osobám � 
dotace na rozvoj kultury byly schváleny RM a ZM, čerpáno celkem 657,6 tis. Kč, z toho 600 tis. Kč na 
kulturní činnost KD Metropol (poskytnutí neinvestiční dotace na činnost KD Metropol schválilo ZM dne 
14. 12. 2006). 

Neinvestiční transfery obecně prospě�ným společnostem � Solnice � čerpáno 240 tis. Kč na 
činnost nezávislé experimentální divadelní scény. 

Neinvestiční transfery obecně prospě�ným společnostem � dotace na rozvoj kultury schválené 
RM, čerpáno 54 tis. Kč. 

Neinvestiční transfery občanským sdru�ením � SUD � čerpáno 24 tis. Kč na činnost 
Studentského univerzitního divadla. 

Neinvestiční transfery občanským sdru�ením � dotace na rozvoj kultury schválené RM a ZM, 
čerpáno 388,2 tis. Kč. 

Neinvestiční transfery občanským sdru�ením � Intersalon - finanční prostředky byly převedeny 
rozpočtovým opatřením na nákup ostatních slu�eb. 

Neinvestiční transfery církvím a nábo�enským společnostem � dotace na rozvoj kultury 
schválené RM a ZM, čerpáno 78,6 tis. Kč. 

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím � dotace na rozvoj 
kultury schválené RM a ZM, čerpáno 42 tis. Kč. 

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím � dotace na rozvoj kultury 
schválené RM a ZM, čerpáno 135 tis. Kč. 

Neinvestiční transfery vysokým �kolám � dotace na rozvoj kultury schválené RM, čerpáno 10 
tis. Kč. 

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím � příspěvky na rozvoj kultury 
schválené RM - Jihočeské filharmonii na pořádání Velkopátečního koncertu (10 tis. Kč), Jihočeskému 
muzeu na vydání Archeologického sborníku (5 tis. Kč), ZU� Piaristické náměstí na celoroční činnost 
dechového orchestru (18 tis. Kč) a finanční participace města na činnosti Jihočeského muzea, 
Jihočeské vědecké knihovny a Jihočeské komorní filharmonie (čerpáno 58 tis. Kč). 

Dary obyvatelstvu � ocenění talentů � bude čerpáno ve 2. pololetí. 
Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám � dotace na rozvoj kultury 

schválené RM, čerpáno 89 tis. Kč. 
Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru � Cena města � bude čerpáno ve 

2. pololetí. 
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Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům � fyzickým osobám 
�adatel účel částka 

Marie Kounková Sváteční senior kluby 18 000
Mgr. Jiří Klime� Jazzové večery 24 000
Alena Schelová Komorní galerie u Schelů 15 000
Josef Korda Festival na dvanácti strunách 20 000
Pavel �míd - Teátr Kejklířské divadlo 30 000
Jana �varcová Město seniorům 18 000
Marie Kubovcová Galerie Na dvorku 24 000
Milan Binder Domy na českobudějovickém náměstí 24 000
Milo� Vaněček Letní festival 10 000
celkem  183 000
 
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům � právnickým osobám 

�adatel účel částka 
KD Vltava s.r.o. Romský festival 30 000
KD Vltava s.r.o. Večer pro seniory 12 000
Cultura s.r.o. Garden Jazz 15 600
celkem  57 600
 
Neinvestiční transfery obecně prospě�ným společnostem 

�adatel účel částka 
Člověk v tísni o.p.s. Jeden svět 2007 20 000
Metropol CB o.p.s. Iuventars � výstava uměleckých �kol 24 000
Jč rozvojová o.p.s. Putovní výstava �Revers� 10 000
celkem  54 000
 
Neinvestiční transfery občanským sdru�ením 

�adatel účel částka 
o.s. DS Lannovka celoroční činnost 10 000
o.s. Jitřenka účast Puellae Budvicienses  30 000
o.s. Jitřenka účast DPS Jitřenka na festivalu  30 000
Unie č.pěveckých sborů ČB sborový festival 10 000
Studentské kulturní sdru�ení Studentský festival Majáles 2007 25 000
Studentské kulturní sdru�ení Ve dne měsíčník 10 000
Jihočeské pěvecké sdru�ení celoroční činnost 10 000
o.s. Divadlo za rohem Divadélko Rů�ek 12 000
Taneční klub Styl celoroční činnost  10 000
Ma�oretkový klub Panenky Ma�oretky � Panenky 2007 12 000
Divadelní soubor J.K.Tyl celoroční činnost  15 000
Divadelní soubor J.K.Tyl Budějická Thálie 2007 30 000
o.s. FOTOS činnost a účast na soutě�ích 10 000
o.s. Jč asociace fotografů Letní foto�kola � Město plné �ivota 10 000
Asociace jihočeských výtvarníků Intersalon AJV 2007 36 000
JSPT Úsvit 55. výročí zalo�ení 24 000
DFS Malý Furiant celoroční činnost 12 000
o.s. Kyvadlo Divadelní �abka V. ročník 35 000
TK Break Beat Discodrom 2007 9 000
Sdru�ení rodičů pro podporu 
gymnázia J. V. Jirsíka 

Zájezd PS Mendík na festival 12 000

Sdru�ení rodičů pro podporu 
gymnázia J. V. Jirsíka 

Studentes cantant 7 200
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Svaz důchodců ČR Aktivní kulturně společenský �ivot 10 000
Svaz důchodců ČR celoroční činnost PS Rozmarýn 10 000
Taneční centrum MOVE  Tanec 2007 9 000
celkem  388 200
 
Neinvestiční transfery církvím a nábo�enským společnostem 

�adatel účel částka 
Nábo�enská obec církve  
Československé husitské 

kulturní činnost Husova sboru 9 600

Farní sbor Českobratrské církve Mezinárodní setkání pěveckých sborů 21 000
Římskokatolická farnost Mezinárodní varhanní cyklus 48 000
celkem  78 600
 
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

�adatel účel částka 
Nadační fond DDM účast souborů na celostátních soutě�ích a přehlídkách  42 000
celkem  42 000
 
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

�adatel účel částka 
Z� a ZU� Bezdrevská celoroční činnost dětského pěveckého sboru Da Capo 12 000
Z� a ZU� Bezdrevská celoroční činnost dětského pěveckého sboru 

Canzonetta 
30 000

Z� J. �. Baara celoroční činnost souboru Bárováček 30 000
Z� J. �. Baara celoroční činnost dětského pěveckého sboru Carmina 15 000
Jihočeské divadlo Festival Na prahu 48 000
celkem  135 000
 
Neinvestiční transfery vysokým �kolám 

�adatel účel částka 
Jihočeská univerzita Večer evropských vědců 10 000
celkem  10 000
 
Neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 

�adatel účel částka 
Jihočeská filharmonie Velkopáteční koncert 10 000
Jihočeské muzeum Archeologický sborník 5 000
ZU� Piaristické náměstí celoroční činnost dechového orchestru 18 000
celkem  33 000
 
Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 

�adatel účel částka 
Václav Tou�ek 13. Budějcká Rock Party 35 000
Jaroslav Kuti� Galerie Pod kamennou �ábou 24 000
Lidia Nasta�inská celoroční činnost Galerie AVE 10 000
Theodor Pártl celoroční činnost Pěveckého sboru jihočeských 

učitelek 
20 000

celkem  89 000
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Odbor �kolství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 

V tabulkové části str. 10 a 11 
Nájemné � hrazeno ve vý�i 411,2 tis. Kč v souladu s platnými smlouvami za �kolská zařízení, 

která nejsou v majetku města, z toho: 
•  TSE Gastro za M� Vrchlického  398,2 tis. Kč 
•  Kongregaci sester Nejsvětěj�í svátosti, Lipenská ul, za budovu �J Rudolfovská 13,0 tis. Kč 

Konzultační, poradenské a právní slu�by � bude čerpáno ve 2. pololetí. 
Slu�by �kolení a vzdělávání � za �kolení ředitelů základních a mateřských �kol zřizovaných 

statutárním městem České Budějovice, �kolení pracovníků odboru �kolství k novému zákoníku práce, 
čerpáno celkem 23,7 tis. Kč. 

Nákup ostatních slu�eb � bude čerpáno ve 2. pololetí. 
Opravy a udr�ování � základní �koly � 21,8 tis. Kč čerpáno na opravu stře�ního okna v přístavbě 

tělocvičny a vymalování po vichřici v Z� Dukelské. 
Opravy a udr�ování � sportovní plácky, Poho�tění - pro odcházející zaměstnance a Věcné 

dary � bude čerpáno ve 2. pololetí. 
Neinvestiční transfery občanským sdru�ením � sport mláde�e � čerpáno 6 368,7 tis. Kč 

v souladu s Pravidly pro poskytnutí neinvestičních dotací v oblasti sportu a tělovýchovy z rozpočtu 
statutárního města České Budějovice, která byla schválena usnesením RM České Budějovice číslo 
373/2007 ze dne 25. dubna 2007. Vý�i neinvestiční dotace pro jednotlivé sportovní organizace navrhla 
sportovní komise a dále bylo postupováno v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), tj. poskytnutí neinvestiční dotace do 50 tis. Kč schválila RM České Budějovice a 
poskytnutí dotace vy��í ne� 50 tis. Kč schválilo ZM České Budějovice. Zbylé finanční prostředky 
budou čerpány ve 2. pololetí roku 2007. 
 

Reprezentace 
Organizace TJ /SK Činnost 

mláde�e Akce 11/12 
2006 

01/10 
2007 

�ádosti 
předlo�ené 
přímo RM 

CELKEM 
 v Kč 

Nemanice 8 800 5 000 0 0 0 13 800
Dynamo JČE ČB 32 585 0 3 000 0 0 35 585
TJ Koh-i-noor ČB 312 296 4 000 3 800 0 45 000 365 096
Lokomotiva ČB 325 638 25 000 0 0 0  350 638
Meteor České Budějovice 0 0 0 0 20 000 20 000
Pedagog Č. Budějovice 148 519 2 000 0 0 0 150 519
SK Policie Č. Budějovice 109 417 5 000 1 200 0 250 000 365 617
VSK Slavia ZF ČB 15 778 0 0 0 0 15 778
SK Čtyři Dvory ČB 275 000 0 0 0 0 275 000
Mladé 53 350 5 000 0 0 0 58 350
TJ MERKUR Č.Budějovice 27 692 5 000 0 0 0 32 692
TJ Karate Č. Budějovice 0 0 14 800 0 0 14 800
HC DDM Č. Budějovice 75 690 3 000 0 0 0 78 690
Nemocnice Č. Budějovice 25 850 0 0 0 0 25 850
Hockey club ČB 1 949 578 0 3 000 0 0 1 952 578
Obč. sdru�. Jihočeský fotbal  731 655 30 000 0 0 0 761 655
TJ Orientační běh ČB 2 408 3 000 0 0 0 5 408
SK Judo Č. Budějovice 11 868 5 000 0 0 0 16 868
Čéčova České Budějovice 86 436 6 000 0 0 0 92 436
Bruslařský klub ČB 278 235 5 000 1 400 0 0 284 635
Budějovický SK nesly�ících 4 816 2 000 0 0 0 6 816
SK Osady Rechle 4 644 0 0 0 0 4 644
Moderní gymnastika Máj ČB 0 0 1 600 0 0 1 600
Taekwon-do Naeryo Chagi 51 107 15 000 9 000 0 0 75 107
Taekwon-do �kola Tong-il 121 765 0 21 600 0 0 143 365
Volejbalový klub ČB 219 095 0 0 0 0 219 095
Volejbalový klub EGE ČB 3 850 0 0 0 0 3 850
Fight club České Budějovice 56 932 0 1 400 0 0 58 332
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V Sport klub Č. Budějovice 17 200 0 0 0 0 17 200
Angels České Budějovice 92 400 0 0 0 0 92 400
TAEKWONDO KLUB WTF 30 444 0 0 0 0 30 444
Holiday Fitness Club 0 0 6 000 0 0 6 000
SK KONTAKT Č.Budějovice 0 0 3 000 0 0 3 000
Basketbalový sportovní klub  183 429 0 0 0 0 183 429
SK speciální �koly ČB 12 384 0 0 0 0 12 384
SK ASTROS 82 500 0 0 0 0 82 500
Karatedo klub Tsunami ČB 30 184 0 0 0 0 30 184
Taneční klub BreakBeat 59 512 0 0 0 0 59 512
SKV Králové Č. Budějovice 0 0 0 0 140 000 140 000
Plavání, o.s. 74 984 0 1 600 0 0 76 584
Meťák, o.s. 7 224 3 000 0 0 0 10 224
VICTORY, o.s. 23 100 0 0 0 0 23 100
Sdru�ení DDM 92 950 0 0 0 0 92 950
TJ SOKOL Č. Budějovice 0 0 3 000 0 0 3 000
Český rybářský svaz 69 832 0 0 0 0 69 832
Klub podvod. ragby PF JU 7 150 0 0 0 0 7 150

Celkem 5 716 297 123 000 74 400 0 455 000 6 368 697

 
Neinvestiční transfery občanským sdru�ením � Volejbalový klub České Budějovice � 

čerpáno 100 tis. Kč na reprezentaci města v extralize volejbalu mu�ů a 500 tis. Kč na účast 
v European Champions� League.  

Neinvestiční transfery občanským sdru�ením � dětské a mláde�nické organizace � k zaji�tění 
volnočasových aktivit dětí a mláde�e bylo poskytnuto 551,6 tis. Kč v souladu se Směrnicí Rady města 
České Budějovice číslo 3/2007. Přidělení dotací bylo projednáno v Komisi Rady města České 
Budějovice pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a schváleno v RM České Budějovice usnesením 
číslo 262/07 (do 50 tis. Kč) a v ZM České Budějovice usnesením číslo 110/07 (nad 50 tis.Kč). Zbylé 
finanční prostředky včetně rezervy 55 tis. Kč budou čerpány ve 2. pololetí. 

Organizace Dotace Granty Jednorázové 
příspěvky 

Vyplaceno 
v Kč 

Přidělená 
dotace 
celkem 

v Kč 

AZIMUT 0 0 20 000 20 000 20 000
36 000 33 600

JUNÁK - středisko Walden  (60%) 0 (60%) 69 600 116 000
TOM 19212 Malý Furiant 10 000 0 0 10 000 10 000
ČTU � TJ Toulavý vítr 
Č.Budějovice 15 000 0 0 15 000 15 000
JUNÁK � středisko Gladiolus 10 000 0 10 000 20 000 20 000
Pionýrská skupina Draci 10 000 0 10 000 20 000 20 000
T.O. Nová Dvojka 10 000 5 000 35 000 50 000 50 000

60 000 39 000
JUNÁK � středisko Vavéha  (60%) (60%) 40 000 139 000 205 000
VICTORY sdru�ení dětí a 
matek 50 000 25 000 10 000 85 000 85 000
Táborité 1. Sdru�ení �lutého 
kvítku 8 000 0 0 8 000 8 000
Sdru�ení pro pomoc 
mentálně posti�eným 0 0 10 000 10 000 10 000
Radambuk 0 0 3 000 3 000 3 000
Malý Furiant 10000 0 0 10 000 10 000
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ČTU � Tábornický klub 
Čtveráci 0 0 10 000 10 000 10 000
Oblastní skupina agility 
ALEA 0 0 15 000 15 000 15 000

42 000
Koníček  (60%) 0 0 42 000 70 000
Ma�oretkový klub PANENKY 0 5 000 0 5 000 5 000
S.D.M .Sdru�ení dětí a 
mláde�e České Budějovice 10 000 10 000 0 20 000 20 000

Celkem  271 000 84 000 196 600 551 600 692 000
 
Neinvestiční transfery občanským sdru�ením � Bambiriáda � 50 tis. Kč občanskému sdru�ení 

Radambuk na organizování akcí pro děti a mláde�. 
Neinvestiční transfery církvím a nábo�enským společnostem � vyu�ití volného času dětí a 

mláde�e - dotace na zaji�tění volnočasových aktivit dětí a mláde�e pro církevní organizaci 
Salesiánské středisko mláde�e � Dům dětí a mláde�e České Budějovice, čerpáno 61 tis. Kč. 

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím � Nadace města České 
Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy � 200 tis. Kč poskytnuto Nadaci města České 
Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy na stipendia studentům středních a vysokých �kol, kteří 
jsou občany města České Budějovice. Stipendia jsou poskytována na základě rozhodnutí Správní 
rady Nadace a po uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s jednotlivými studenty. 

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím � Nadační fond DDM � 
na celostátní teeballový turnaj pro děti 1. stupně základních �kol čerpáno 5 tis. Kč.  

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím � na zaji�tění volnočasových 
aktivit dětí a mláde�e poukázáno 59 tis. Kč Domu dětí a mláde�e České Budějovice a 20 tis. Kč 
mateřským, základním a středním �kolám pro sluchově posti�ené na uspořádání Celostátních 
sportovních her pro �áky se sluchovým posti�ením. 

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu � reprezentace města na MS � dotace byla 
poskytnuta na základě usnesení RM České Budějovice p. Filipu Pytlovi (10 tis. Kč) na přeplavbu 
kanálu La Manche a p. Renátě Bure�ové (50 tis. Kč) na účast na Mistrovství světa policistů a hasičů 
v Austrálii. 

Nespecifikované rezervy � opravy �kolských zařízení � finanční prostředky ve vý�i 82 tis. Kč 
byly převedeny mateřské �kole Vrchlického (po�kozená zeď na zahradě areálu M� Otakarova, 
odloučené pracovi�tě M� Vrchlického).  

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 

V tabulkové části str. 11 a 12 
Ostatní osobní výdaje � terénní sociální pracovníci � refundace mezd terénním sociálním 

pracovníkům Městské charity České Budějovice a Salesiánského střediska mláde�e České 
Budějovice dle uzavřené smlouvy o partnerství k projektu �Intervenční programy pro skupiny osob 
ohro�ené sociální exkluzí�. 

Ostatní osobní výdaje � úklid klubů důchodců � zaji�tění pravidelného úklidu v pěti klubech 
důchodců dohodou o pracovní činnosti a za vedení jejich samosprávy. 

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na zaměstnanost - vá�e se 
k vyplaceným refundacím mezd  terénním sociálním pracovníkům k projektu �Intervenční programy 
pro skupiny osob ohro�ené sociální exkluzí�. 

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na zaměstnanost - vá�e se 
k vyplaceným ostatním osobním výdajům za úklid v klubech důchodců. 

Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji�tění � vá�e se k vyplaceným refundacím mezd  
terénním sociálním pracovníkům k projektu �Intervenční programy pro skupiny osob ohro�ené sociální 
exkluzí�. 

Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji�tění � vá�e se k vyplaceným ostatním osobním 
výdajům za úklid v klubech důchodců. 

Knihy, učební pomůcky a tisk � protidrogová prevence � předplatné časopisu s protidrogovou 
tématikou a nákup knih, za 1. pololetí částka nebyla čerpána. 

Knihy, učební pomůcky a tisk � částečně čerpáno na nákup knih pro azylový dům pro mu�e 
Riegrova ulice. 
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Knihy, učební pomůcky a tisk � předplatné novin � nákup knih a předplatné 
Českobudějovických listů na rok 2008 do klubů důchodců, bude čerpáno koncem roku 2007. 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek � Intervenční program � nákup vysavače, automatické 
pračky, mikrovlnné trouby a kuchyňského vybavení (varná konvice, sada nádobí, sada jídelní, příbory 
a dal�í), �ehlička, ko� na prádlo a dal�í. 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek � rozvojový plán města � nákup fotoaparátu, 
dataprojektoru včetně příslu�enství, počítače a tiskárny jako podpory realizace projektu �Komunitní 
plánování� (pro činnost pracovních skupin). 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek � vybavení AzD � nákup varné konvice, bezdrátového 
zvonku, �roubováků, sady vrtáků a automatické pračky. 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek � vybavení - nákup varné konvice pro klub důchodců 
Ro�nov a �aluzií do oken klubu důchodců J. Plachty. 

Nákup materiálu jinde nezařazený � protidrogová prevence � určená částka zatím nebyla 
čerpána. 

Nákup materiálu jinde nezařazený � Zdravé město � čerpané prostředky pou�ity na akci �Den 
bez tabáku�. 

Nákup materiálu jinde nezařazený � Intervenční program � nákup kancelářských potřeb. 
Nákup materiálu jinde nezařazený � AzD � čerpáno na prací prá�ky, čistící, hygienické a mycí 

prostředky, kancelářské potřeby a drobný stavební materiál na opravu objektu. 
Nákup materiálu jinde nezařazený � nákup čistících prostředků pro kluby důchodců. 
Studená voda � AzD �spotřeba vody v azylovém domě pro mu�e a doúčtování čerpání vody za 

rok 2006. 
Studená voda � spotřeba vody v klubech důchodců. 
Teplo � čerpáno na úhradu tepla v klubech důchodců včetně doúčtování roku 2006. 
Plyn � AzD � čerpáno na vytápění a ohřev vody v azylovém domě pro mu�e. 
Plyn � čerpáno na vytápění klubů důchodců včetně doúčtování roku 2006. 
Elektrická energie � AzD � spotřeba elektřiny v azylovém domě pro mu�e. 
Elektrická energie � spotřeba elektřiny v klubech důchodců. 
Pohonné hmoty a maziva � Intervenční program - finanční prostředky nebyly v 1. pololetí 

čerpány. 
Teplá voda �  spotřeba teplé vody v klubech důchodců. 
Slu�by telekomunikací a radiokomunikací � Intervenční program � finanční prostředky nebyly 

v 1. pololetí čerpány. 
Slu�by telekomunikací a radiokomunikací � AzD � pronájem telefonních automatů a hovorné. 
Slu�by telekomunikací a radiokomunikací � pronájem telefonního automatu v klubu důchodců. 
Nájemné � kluby důchodců � nájem Městskému kulturnímu domu České Budějovice za 

pronájem klubovny pro klub důchodců na sídli�ti Vltava a TJ Ro�nov za pronájem klubu důchodců 
Ro�nov v objektu Sokolovny. Prostředky jsou čerpány dle uzavřených smluv. 

Konzultační poradenské a právní slu�by - znalecké posudky � čerpáno na poskytování 
právních slu�eb týkajících se sociálně právní ochrany dětí. 

Nákup ostatních slu�eb � protidrogová prevence � částka zatím nebyla čerpána. 
Nákup ostatních slu�eb � Zdravé město � finanční prostředky byly čerpány  na doplatek úhrady 

publikace �Průvodce sociálními slu�bami města České Budějovice�, zaji�tění kulatých stolů a výrobu 
nápisu na akci �Den bez tabáku�. 

Nákup ostatních slu�eb � Intervenční program � za slu�by marketingu uskutečněného pro 
projekt a za polygrafickou výrobu (tiskové práce pro projekt). 

Nákup ostatních slu�eb � rozvojový plán města � zhotovení kompletní metodiky komunitního 
plánování pro realizaci projektu �Rozvojový plán sociálních slu�eb města České Budějovice pro roky 
2008-2013 v sociální oblasti� (slu�ba - externí hodnotitel procesu komunitního plánování na r. 2007), 
výroba loga projektu, grafického manuálu a grafického návrhu webového portálu k projektu. 

Nákup ostatních slu�eb � sociální hospitalizace � částka čerpána na slu�by zaměřené na určité 
sociální skupiny obyvatelstva umístěné na nezbytnou dobu v nemocnici (pobyt na dětském oddělení 
před umístěním do dětského domova). 

Nákup ostatních slu�eb � AzD � poplatky za odvoz odpadů a zhotovení klíčů pro azylový dům 
pro mu�e. 

Nákup ostatních slu�eb � vstupné a zájezdy důchodců � nákup vstupenek na kulturní akce pro 
seniory a zaji�tění zájezdů do Chorvatska pro seniory z klubů důchodců s doprovodem lékaře. 

Nákup ostatních slu�eb � poplatky za odvoz odpadů, praní ručníků a utěrek, zaji�tění taneční 
hudby pro seniory a zaji�tění úklidu v klubech důchodců a domech s pečovatelskou slu�bou Správou 
domů, s.r.o. České Budějovice. 
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Nákup ostatních slu�eb � plavání pro ZTP � částka je čerpána na pou�ívání dětského bazénu 
v rámci rehabilitace zdravotně posti�ených a proplacení dozoru při plavání. 

Nákup ostatních slu�eb � lékařské prohlídky � čerpáno na úhrady lékařům za výpisy ze 
zdravotní dokumentace potřebné k umisťování �adatelů do domů s pečovatelskou slu�bou, 
bezbariérových bytů a mladistvých do diagnostický ústavů a dětských domovů. 

Opravy a udr�ování � Domov pro seniory Hvízdal � oprava střechy a maleb chodby (likvidace 
�kod způsobených vichřicí ve dnech 18.-19. ledna 2007). 

Opravy a udr�ování � AzD - finanční prostředky v I. pololetí nebyly čerpány. 
Opravy a udr�ování � kluby důchodců � finanční prostředky v 1. pololetí nebyly čerpány. 
Poho�tění � Intervenční program � finanční prostředky nebyly v 1. pololetí čerpány. 
Poho�tění - setkání důchodců � nákup drobného občerstvení pro seniory při pořádání �Svátku 

matek�. 
Věcné dary � Zdravé město � čerpáno na nákup dárkových certifikátů u příle�itosti akce �Den bez 

tabáku�. 
Věcné dary � dětské domovy � čerpáno na nákup drobných předmětů a cukrovinek pro děti 

v dětských domovech, které jsou předávány při náv�těvách sociálními pracovnicemi pro ústavní 
výchovu. 

Neinvestiční transfery obecně prospě�ným organizacím � čerpáno na základě uzavřených 
smluv o poskytnutí neinvestiční dotace pro Českou maltézskou pomoc na zaji�tění dopravy dětí 
s posti�ením do speciálních �kol a na částečné zaji�tění provozních nákladů střediska Linky důvěry. 

Neinvestiční transfery občanským sdru�ením � dle uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace na pronájem objektu pro občanské sdru�ení Háječek. 

Neinvestiční transfery občanským sdru�ením � čerpáno na základě uzavřených smluv na 
realizaci terénního programu zaměřeného na specifickou skupinu u�ivatelů drog a částečné pokrytí 
ka�dodenních nákladů pro Jihočeský streetwork PREVENT, zaji�tění provozních nákladů kavárny �Na 
půl cesty� jako chráněného pracovi�tě, provozních nákladů Dětského centra ARPIDA, podporu 
projektů dobrovolnické slu�by v oblasti péče o seniory a v oblasti péče o děti a mláde� 
Dobrovolnického centra ADRA a dal�í. 

Neinvestiční transfery církvím a nábo�enským společnostem � čerpáno na zaji�tění 
provozních nákladů a na roz�íření stávající nabídky slu�eb Městské charity - Centrum denních slu�eb 
DOMINO, chodu poradny pro �eny a dívky EVA, poradny pro uprchlíky při Diecézní charitě a částečné 
zaji�tění chodu Intervenčního centra a Dobrovolnického centra Diecézní charity. 

Neinvestiční transfery církvím a nábo�enským společnostem � čerpáno na provoz 
pečovatelské slu�by při Městské charitě a příspěvek na provoz azylového domu pro mu�e. 

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobných organizacím � ČČK, Svaz důchodců 
� poskytnuto na základě uzavřených smluv Svazu důchodců, Českému červenému kří�i na provoz 
pečovatelské slu�by ALICE a zaji�ťování provozu o�acovacího střediska a aktivit oblastního spolku 
Českého červeného kří�e v Českých Budějovicích (odměny dobrovolným dárcům krve, semináře a 
�kolení pro základní a střední �koly, práce s mladými zdravotníky a dal�í). 

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím � příspěvky ostatním 
typům neziskových organizací na základě uzavřených smluv � Salesiánskému středisku mláde�e na 
podporu projektu �Ruku v ruce� a projekt �Cesta z nudy�. 

 
Dávky pomoci v hmotné nouzi: 
Příspěvek na �ivobytí � příspěvek, který poskytují obce osobám v hmotné nouzi podle § 21 a� 32 

zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
Doplatek na bydlení � poskytují obce osobám bydlícím ve vlastním nebo nájemním bytě 

s příjmem ni��ím ne� částka na �ivobytí podle § 33 a� 35 zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi. 

Mimořádná okam�itá pomoc � příspěvek, který poskytují obce osobám v hmotné nouzi podle § 
36 a 37 zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kromě osob ohro�ených sociálním 
vyloučením � příspěvek poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. a) a b) a § 37 písm. a) a� d) tohoto 
zákona osobám uvedeným v § 2 odstavci 3 a� 5. 

Mimořádná okam�itá pomoc osobám ohro�eným sociálním vyloučením � příspěvek, který 
poskytují obce osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, které jsou ohro�eny sociálním vyloučením � příspěvek poskytovaný podle § 36 
odstavce 1 písmena c) a § 37 písmena e) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odstavci 6. 

Ostatní dávky sociální pomoci � doplatky zru�ených dávek sociální pomoci (péče), zejména ode 
dne 1. ledna 2007 (dne, kterým nabývá účinnosti zákon číslo 111/2006 Sb.) � dávky sociální péče pro 
staré občany, dávky sociální péče pro rodinu a děti a dávky sociální péče pro sociálně vyloučené. 



Statutární město   Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2007 
České Budějovice 

26

Dávky sociální péče: 
Příspěvek při péči o osobu blízkou � dávka podle § 80 a� 85 zákona číslo 100/1988 Sb., o 

sociálním zabezpečení, v platném znění, účinném do 31. 12. 2006, která je s účinností ode dne 1. 
ledna 2007 nahrazena příspěvkem na péči podle § 7 a� 31 zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních 
slu�bách a která se v některých případech vyplácí do dne 31. 12. 2008 podle článku II bodu 5 zákona 
číslo 109/2006 Sb. 

Příspěvek na zvlá�tní pomůcky � jednorázové příspěvky na opatření zvlá�tních kompenzačních 
pomůcek, dle typu posti�ení (§ 33 vyhlá�ky 182/1991 Sb.), opakující se příspěvky na zvý�ené �ivotní 
náklady (§ 42 vyhlá�ky 182/1991 Sb.) a dávky úplně nebo prakticky nevidomým na krmivo pro 
vodícího psa (§ 46 vyhlá�ky 182/1991 Sb.). 

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu � jedná se o dávky sociální péče občanům 
s tě�kými vadami nosného nebo pohybového ústrojí (§ 34 vyhlá�ky 182/1991 Sb.) a na u�ívání 
bezbariérového bytu a gará�e (§ 45 vyhlá�ky 182/1991 Sb.). 

Příspěvek na nákup, opravu a zvlá�tní úpravu motorového vozidla � jedná se o dávku 
vyplácenou občanu s tě�kou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, který je odkázán na 
individuální dopravu a splňuje dal�í stanovené podmínky (§ 35 vyhlá�ky 182/91 Sb.). 

Příspěvek na provoz motorového vozidla � jedná se o dávku vyplácenou občanu podle 
odůvodnění zdravotního stavu či posti�ení a přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně a je� 
splňuje dal�í stanovené podmínky (§ 36 vyhlá�ky 182/1991 Sb.). 

Příspěvek na individuální dopravu � jedná se o dávku vyplácenou občanům s tě�kou vadou 
nosného nebo pohybového ústrojí, nebo občanu úplně nebo prakticky nevidomému, nebo rodiči dítěte 
s vý�e uvedeným posti�ením (§ 37 vyhlá�ky 182/1991 Sb.). 

Ostatní dávky zdravotně posti�eným občanům � doplatky zru�ených dávek zdravotně 
posti�eným občanům, zejména ode dne 1. ledna 2007 (dne, kterým nabývá účinnosti zákon číslo 
108/2006 Sb.) � příspěvek při odchodu z ústavního zařízení zařazovaných do dne 31. 12. 2006 na 
zru�ených paragrafech 4187 - zatím nebyl čerpán. 

 
Příspěvek na péči � jedná se o příspěvek, který obce poskytují osobám závislým na pomoci jiné 

fyzické osoby za účelem zaji�tění potřebné pomoci podle § 7 a� 31 zákona číslo 108/2006 Sb., o 
sociálních slu�bách. 

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu � příspěvek na dojetí � za 1. pololetí roku 2007 
nebylo čerpáno. 

Neinvestiční prostředky půjčené obyvatelstvu � čerpáno na sociální pomoc osobám v  hmotné 
nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (poskytování bezúročných půjček občanům, kteří se ocitli 
v nepříznivé �ivotní situaci, kterou mohou pomocí půjčky překonat a nemohou půjčku získat jinak).  

Ostatní neinvestiční výdaje � vratky sociálních dávek � jedná se o státní prostředky (vratky 
sociálních dávek za měsíc prosinec 2006), které je nutno vrátit na Krajský úřad České Budějovice, 
Ministerstvo financí ČR a Úřad práce České Budějovice v následujícím měsíci po zaúčtování. 

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 

V tabulkové části str. 12 a 13 
Ochranné pomůcky, prádlo, oděv a obuv � nákup pracovních oděvů a obuvi pro pracovníky 

údr�by a pracovní obuv pro pracovníky investičního odboru. 
Léky a zdravotnický materiál � doplněna lékárnička na vrátnici. 
Knihy, učební pomůcky a tisk � nákup časopisů, odborné literatury, učebních materiálů a 

denního tisku. 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek � dovybavení centra pro ochranu zvířat � zakoupen sud 

na krmivo pro kočky a dvě mobilní buňky. 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek � pořízen kancelářský nábytek, �idle, spisové skříně pro 

matriční úřad, telefonní přístroje, kalkulátory, skartovací stroj pro odbor sociálních věcí, mikrovlnné 
trouby pro odbor sociálních věcí a kancelář primátora, korkové tabule, varné konvice, diktafony pro 
odbor rozvoje a cestovního ruchu, odbor územního plánování a kancelář primátora, stojan na pohledy 
a DVD pro tiskové informační centrum, ventilátory, faxové přístroje pro odbor �kolství a tělovýchovy a 
matriční úřad, kopírovací stroj, vlajky a stojánky na vlajky, chladnička pro odbor dopravy, dopravní 
vozík pro odbor informačních a komunikačních technologií, psací stůl a čtyři nástěnné lustry do 
obřadní síně, kávovary, policové regály pro odbor sociálních věcí a odbor správy veřejných statků, 
mobilní klima jednotka do objektu Kně�ská, televize do vrátnice, úřední deska a dal�í. 

Nákup materiálu jinde nezařazený � nákup krmiva pro zatoulané kočky a ostatní zvířata 
umístěná v centru pro ochranu zvířat, část výdajů tvoří také nákup sáčků na psí exkrementy. 
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Nákup materiálu jinde nezařazený � kancelářské a jiné potřeby � nákup papíru, obálek, bloků, 
psacích potřeb, rychlovazačů, pořadačů, se�itů, razítkové barvy a dal�ího kancelářského materiálu dle 
plánu. Dále nákup čistících a hygienických prostředků, jako jsou např. mycí prostředky, ochranné 
krémy, prací prostředky, přípravky do myčky a dal�í. 

Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery � nákup tonerů do tiskáren. 
Nákup materiálu jinde nezařazený � pro údr�bu budov � pro potřeby pracovníků údr�by 

v budovách magistrátu nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na realizaci oprav a údr�by ve 
vlastní re�ii (barvy, tmely, �tětce, elektromateriál, stavební a jiný materiál). 

Nákup materiálu jinde nezařazený � zahrnuje předev�ím nákup stolní vody do zásobníků pro 
jednotlivé odbory, dále byly zakoupeny diskety, baterie, razítka, �točky, frankovací etikety a barvicí 
patrony do frankovacího stroje, posypová sůl, květiny, plomby pro označení ulovené zvěře dle zákona 
o myslivosti, igelitové folie na obal matričních knih a dal�í materiál. 

Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy � tiskopisy �ivnostenských listů pro �ivnostenský 
úřad, pro matriční úřad tiskopisy �ádosti o výpis z rejstříku trestů a rodných listů, pro finanční odbor 
tiskopisy pokladních stvrzenek, diskrétní mzdové obálky pro kancelář tajemníka, pro odbor ochrany 
�ivotního prostředí tiskopisy o původu zvěře a rybářské lístky, podací deník a dal�í.  

Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta � pro slu�ební vozidla byly 
zakoupeny letní pneumatiky, autobaterie pro Avii, �árovky a dal�í drobný materiál. 

Nákup materiálu jinde nezařazený - copy centrum � nákup papíru pro copy centrum bude 
realizován ve 2. pololetí. 

Studená voda, teplo a elektrická energie � výdaje jsou hrazeny dle platného platebního 
kalendáře dodavatelů pro objekty radnice, Kně�ská a Jeronýmova.  

Plyn - za dodávky plynu v objektech Novohradská a Husova, slou�ících dobrovolným hasičům. 
Pohonné hmoty a maziva � nákup pohonných hmot a maziv pro zabezpečení provozu slu�ebních 

vozidel magistrátu.  
Slu�by po�t � úhrady aktivace frankovacího stroje Frama, poplatky České po�tě za tisk 

a rozeslání slo�enek na poplatek za komunální odpad a poplatek za psa. 
Slu�by telekomunikací a radiokomunikací � za pevné telefonní linky a mobilní telefony včetně 

příplatku pracovníkům na soukromé telefony vyu�ívané v rámci pracovní činnosti. 
Nájemné - centrum pro ochranu zvířat � za pronájem nebytových prostor dle uzavřené nájemní 

smlouvy za účelem provozování útulku pro zvířata. 
Nájemné � pronájem tiskařského stroje v copy centru a pronájem po�tovní přihrádky u České 

po�ty. 
Konzultační, poradenské a právní slu�by � byly provedeny znalecké posudky technického stavu 

movitého majetku (jízdní kola, nábytek, varhany, psací stroj, protipovodňové pytle, slu�ební vozidla a 
dal�í) a zadáno vypracování posudku na úpravu jednací místnosti a obřadní síně. 

Slu�by �kolení a vzdělávání � proběhlo �kolení řidičů v rámci bezpečnosti práce při řízení 
referentských vozidel a pro�kolení pracovníků odboru informatiky (práce s PC). 

Nákup ostatních slu�eb � centrum pro ochranu zvířat - úhrady za veterinární slu�by v centru 
pro ochranu zvířat dle platné smlouvy. 

Nákup ostatních slu�eb � čipování � platby za trvalá označení psů identifikačním čipem v centru 
pro ochranu zvířat. 

Nákup ostatních slu�eb - dodavatelský úklid � dle platných smluv úklidové práce provádí 
v objektu radnice a archivu Vodňanská firma KVALITA - dru�stvo slu�eb, v objektu Kně�ská 19 a 
Jeronýmova provádí úklidové práce firma PROMT2 servis. 

Nákup ostatních slu�eb - odvoz odpadu � za odvoz odpadu dle  uzavřené smlouvy s firmou 
A.S.A. České Budějovice, s.r.o. a náklady na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu. 

Nákup ostatních slu�eb � vazba tiskopisů � úhrada za vazbu sbírek zákonů ročníku 2006. 
Nákup ostatních slu�eb - servis kopírek � dle platných smluv s firmou Minolta, s.r.o. úhrada za 

kopírovací stroje a prováděné servisní slu�by. 
Nákup ostatních slu�eb � tiskařské práce � vyti�tění vizitek, hlavičkových papírů, blahopřání, 

potisk ta�ek se znakem města, potisk desek a dopisnic pro odbor sociálních věcí, tisk přehledu 
hospodaření za rok 2006, formulářů na poplatek a odhlá�ení psa pro finanční odbor a dal�í. 

Nákup ostatních slu�eb - příspěvek na stravování � poskytované příspěvky na stravování 
zaměstnancům ve vý�i stanovené kolektivní smlouvou. 

Nákup ostatních slu�eb � nákladní přeprava, stěhování � za přepravu a stěhování vyřazeného 
nábytku do skladu, přeprava trezoru, mobilních buněk a také archiválií do archivu. 

Nákup ostatních slu�eb � finanční prostředky byly čerpány na renovace tonerů, výrobu razítek, 
klíčů, úpravy a přemístění telefonních rozvodů, inzerci, výrobu a montá� orientačního značení, 
skartaci písemností, servis a stře�ení objektu (zařízení pro přenos po�árního poplachu), zápisy do 
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pamětní knihy pro matriční úřad, servis nápojového automatu v zasedací místnosti rady města, či�tění 
�aluzií, úpravy v telefonních ústřednách, servisní pohotovost ve výměníku v objektu Jeronýmova, 
servis frankovacího stroje v podatelně, servis výtahů a klimatizačních jednotek, poplatky za rozhlasové 
a televizní přijímače, výměny pneu u referentských vozidel, či�tění septiku, servis zvonkohry, různé 
elektroinstalační a dal�í práce. Dále byla provedena revize chladiva v klima jednotkách, revize 
elektronického zabezpečovacího systému a po�árního systému, revize elektrospotřebičů, roční revize 
plo�in pro invalidy, revize přenosu poplachu na policii ČR a dal�í. 

Opravy a udr�ování � centrum pro ochranu zvířat � oprava pletiva výběhu a betonové podlahy 
v objektu útulku pro zvířata. 

Opravy a udr�ování � malování a nátěry � natření ocelových zárubní objektu B4, vymalování a 
�tukování zasedací místnosti rady města, svatebního salonku, podloubí radnice, dále byly provedeny 
vnitřní nátěry omítek, nátěr fasády radnice, malování  chodeb v objektu Kně�ská a dal�í. 

Opravy a udr�ování � dopravních prostředků � za opravy referentských vozidel. 
Opravy a udr�ování � topení a výměníky � byla provedena oprava ventilů a ventilátoru ve 

výměníkové stanici radnice, dále oprava čerpadla ve výměníkové stanici objektu Jeronýmova. 
Opravy a udr�ování - elektro, svítidel a podlah � oprava elektroinstalace pro automat na kávu 

v objektu Jeronýmova, oprava jističů v objektu Kně�ská, dále oprava podlahové krytiny v objektech 
Kně�ská a Jeronýmova, oprava elektronického po�árního systému a dal�í. 

Opravy a udr�ování - kancelářské techniky � byly provedeny opravy faxů na odboru dopravy a 
matričním úřadu, mobilního telefonu, kalkulaček, skartovacího a laminovacího přístroje na stavebním 
úřadu.  

Opravy a udr�ování � ostatní � dle po�adavků správy radnice byla provedena oprava: 
•  svislých �aluzií v objektu radnice 
•  dřevěných madel vstupních dveří radnice 
•  střechy objektu radnice a Kně�ská 
•  výtahů 
•  nábytku 
•  myčky v kantýně 
•  dotykového skla � podatelna 
•  mobilní klima jednotky objekt B3 � 3. patro 
•  vyvolávacího systému 
•  baterie v kuchyňce objekt E � 1. patro 
•  vzduchotechniky objekt B1 
•  klempířských prvků budovy radnice 
•  kalového čerpadla � �atna svateb 
•  čerpadla fontány radnice 
•  �ikmé plo�iny v objektu Jeronýmova 

Cestovné � na tuzemské i zahraniční slu�ební cesty. 
Ostatní nákupy jinde nezařazené � za zahraniční silniční známky, mýtné a víza v rámci provozu 

slu�ebních cest. 
Nákup kolků � kolky jsou nakupovány pro celý magistrát města a poskytovány na městském 

informačním centru.  
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu � dálniční známky � nákup v rámci provozu 

slu�ebních cest. 

Matriční úřad - odpovědné místo 109 

V tabulkové části str. 13 
Nákup materiálu jinde nezařazený � skleničky � obdr�í novoman�elé na památku při uzavření 

man�elství (slavnostní přípitek s oddávajícím) � dosud nečerpáno.  
Nákup materiálu jinde nezařazený � pro občanské obřady � květinová výzdoba obřadní síně při 

občanských obřadech � svatbách a vítání občánků. 
Nákup ostatních slu�eb � tisk � ozdobné pozvánky a pamětní listy na občanské obřady vítání 

občánků, pamětní blahopřejné listy pro jubilanty města, obaly na matriční doklady, tiskopisy � dosud 
nečerpáno. 

Poho�tění � při obřadech - nákup vína pro slavnostní přípitek oddávajících se snoubenci při 
uzavírání man�elství a poho�tění pro dětské soubory účinkující při občanských obřadech vítání 
občánků. 
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Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady � sociální pohřby � úhrada pohřbů osob 
zemřelých bez pozůstalých (vyplývá ze zákona číslo 256/2001 Sb., o pohřebnictví) � dosud 
nečerpáno.  

Věcné dary � květiny pro rodiče při občanských obřadech vítání občánků, dárkové balíčky pro 
jubilejní svatby a květiny a dárkové balíčky pro jubilanty � nejstar�í občany města.  

Správní odbor - odpovědné místo 110 

V tabulkové části str. 13 
Nákup ostatních slu�eb � v 1. pololetí bylo zpracováno soudními znalci celkem 14 znaleckých 

posudků na základě usnesení správního orgánu o ustanovení znalce. Znalecké posudky jsou 
podkladem pro rozhodnutí ve správním řízení o přestupcích, zvlá�tě o dopravních přestupcích - 
upravuje § 56 zákona číslo 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění. Ni��í čerpání je 
způsobeno i tím, �e některé znalecké posudky budou proplaceny ve 2. pololetí. 

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady � náhrady svědkům, jejich� výpovědi se uplatňují 
ve správním řízení jako důkazní prostředek, upravuje § 51 správního řádu, v platném znění. V 1. 
pololetí po�ádal o proplacení náhrady pouze jeden svědek.  

Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111 

V tabulkové části str. 13  
Drobný hmotný dlouhodobý majetek, Nákup materiálu jinde nezařazený, Nájemné, 

Konzultační, poradenské a právní slu�by � rozvoj cyklistiky, preference hromadné dopravy � 
prostředky budou čerpány ve 2. pololetí.  

Konzultační, poradenské a právní slu�by � dopravní podklady � dopravně in�enýrské 
posouzení prostoru Dlouhého mostu, kři�ovatka Husova - Na Dlouhé louce, posouzení mo�nosti 
zprovoznění Modrého mostu pro motoristickou dopravu včetně dal�ích dopravních vazeb a výhledu 
pro území mezi ulicemi Novohradská a Lidická, prověření formulace vstupních podmínek pro návrh 
vyhrazeného jízdního pruhu pro vozidla hromadné dopravy na centrálním úseku Husovy třídy 
v Českých Budějovicích (mezi Mariánským náměstím a Dlouhým mostem). 

Konzultační, poradenské a právní slu�by � technická pomoc � čerpání proběhne ve 2. pololetí. 
Konzultační, poradenské a právní slu�by � expertní činnost � za poskytnutí expertní 

konzultace ve věci právní povahy a podmínek poskytování územně plánovací informace a územní 
informace (rozbor § 21 stavebního zákona). 

Konzultační, poradenské a právní slu�by � sociologie, statistika � sociologický průzkum na 
návrh umístění psích parků na území města České Budějovice � vytipování vhodných lokalit. 

Konzultační, poradenské a právní slu�by � dopravní průzkum � v 1. pololetí nečerpáno. 
Nákup ostatních slu�eb � kopírování, fotodokumentace � kopírovací a fotodokumentační práce 

podle potřeb odboru (např. příprava fotografií pro Radniční noviny � historický a současný snímek 
�Zmizelé Budějovice pro rok 2007�, vícetisky výkresu ÚPnM, mapové podklady, vazby materiálů do 
rady města a zastupitelstva města). 

Nákup ostatních slu�eb � soutě�e � v 1. pololetí nečerpáno. 
Nákup ostatních slu�eb � výstavy, propagace - příprava a prezentace projektu regenerace 

panelového sídli�tě Máj, podklady pro výstavu �Historické slohy GOTIKA�. 
Nákup ostatních slu�eb � grafické výstupy dat � grafické vyhotovení polohopisné situace 

technické infrastruktury � elektronické komunikace v k. ú. v působnosti města České Budějovice. 
Nákup ostatních slu�eb � inzerce � v 1. pololetí nečerpáno. 
Poho�tění � vernisá�e � občerstvení na slavnostní vernisá� výstavy �Zmizelé Budějovice� a 

�Historické slohy GOTIKA�. 
Výdaje na dopravní obslu�nost � IDS � výdaje na krytí prokazatelné protarifovací ztráty 

z provozu dopravy v rámci integrovaného dopravního systému Českých Budějovic dopravcům 
uznávajícím jízdní doklad dopravního podniku. 

Věcné dary � ceny pro výherce v soutě�i �Zmizelé Budějovice�, která vychází v Radničních 
novinách. 

Investiční odbor - odpovědné místo 112 

V tabulkové části str. 13 a 14 
Konzultační, poradenské a právní slu�by � poradenská činnost ohledně mo�ností získání 

dotací, posouzení smluv o dílo, zpracování podkladů pro rozhodnutí o námitkách při veřejné zakázce. 
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Konzultační, poradenské a právní slu�by � studie � v 1. pololetí nebyly studie pořizovány. 
Konzultační, poradenské a právní slu�by � technické posudky � znalecký posudek pro prodej 

kolového nakladače a znalecký posudek pro výkup pozemku nutného pro realizaci regenerace 
panelového sídli�tě. 

Nákup ostatních slu�eb � slu�by budou nakupovány a� ve 2. pololetí. 
Nákup ostatních slu�eb - stěhovací práce související s úpravami a opravami bytových domů.  
Nákup ostatních slu�eb � kopírování dokumentace - kopírování dokumentace pro zadávací 

řízení na připravované stavby. 
Nákup ostatních slu�eb � zveřejňování veřejných zakázek - zveřejňování veřejných zakázek 

v Informačním systému veřejných zakázek u České po�ty, tato povinnost vyplývá pro v�echny 
zadavatele veřejných zakázek na základě zákona číslo 137/2006 Sb. v platném znění. 

Opravy a udr�ování � Pra�ská třída � opravy budou zahájeny v měsíci červenci. 
Opravy a udr�ování � odbahnění rybníků � odbahnění bude probíhat ve 2. pololetí roku. 
Opravy a udr�ování � odstranění závad � bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a 

Dubenská � probíhají opravy přízemních bytů v bytových domech v ul. M. Horákové 72 � 74. 
Opravy a udr�ování � oprava hřbitovní zdi sv. Otýlie � zahájení oprav části severní ohradní zdi, 

fakturováno bude ve 2. pololetí roku. 
Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně � vrácení části dotace ve vý�i 550 tis. Kč 

poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 1999 na vybudování technické infrastruktury 
v Brani�ovské ulici a v Nemanicích. Důvodem ke vrácení části dotace je nedodr�ení podmínek 
stanovených pro poskytnutí dotací (nebyl vybudován stanovený počet bytových jednotek do určitého 
termínu). Tato částka je zároveň zahrnuta v příjmové části rozpočtu jako náhrada od MANE, s.r.o. 

Stavební úřad - odpovědné místo 113 

V tabulkové části str. 14 
Konzultační, poradenské a právní slu�by � výdaje za odborné posudky, které jsou potřebné pro 

spolehlivé zji�tění stavu posuzované věci a slou�í jako podklady pro vydání rozhodnutí stavebního 
úřadu. 

Nákup ostatních slu�eb - zahrnuje náklady na zhotovení geometrických plánů a vytýčení 
vlastnických hranic pozemků. 

Majetkový odbor - odpovědné místo 114 

V tabulkové části str. 14 
Nájemné � úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům (např. Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Pozemkovému fondu ČR) za pozemky určené k výstavbě bytových domů na 
sídli�ti Máj, ulo�ení sítí k obytným domům Máj, Flexovit � stavba cyklistické stezky, Vltavapark s.r.o. � 
výstavba cyklostezky, České dráhy a.s. � parovod České Vrbné, nájemné za lesopark Stromovka, 
nájem pozemku parcelní číslo 1887/4 v k.ú. České Budějovice 2 za účelem zachování tras místní 
komunikační sítě stezek pro pě�í a cyklisty (propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka), nájem 
pozemku parcelní číslo 1529/1 k.ú. České Budějovice 2 � parkovi�tě U výstavi�tě a nájemné za 
umístění technologie �městského kamerového dohlí�ecího systému� (T-Mobile a.s., Vodafone a.s., 
CTS INVEST s.r.o., Český kynologický svaz). 

Konzultační, poradenské a právní slu�by � znalecké posudky pořizované ke zji�tění ceny 
nemovitosti za účelem jejich zavedení do účetnictví a dále k  zaji�tění majetkových dispozic (prodejů, 
směn, darování nemovitostí), právní pomoc advokátních kanceláří (např. vedení soudních sporů), 
vypracování geometrických plánů � nutné ke zřizování věcných břemen a oddělování pozemků. 

Nákup ostatních slu�eb � inzerce � zaji�tění informovanosti občanů o plánovaných majetkových 
dispozicích, zejména informace o vyhlá�ených výběrových řízeních na prodej (pronájem) nemovitostí 
z majetku statutárního města České Budějovice (K.Weise 12, byt Vodňanská 17, pozemky lokalita 
V Hluboké cestě). 

Nákup ostatních slu�eb � realitní kanceláře - ve 2. pololetí bude uhrazeno provedení veřejné 
dobrovolné dra�by za prodej bytu Plzeňská 95, České Budějovice.  

Nákup ostatních slu�eb � věcná břemena � hrazeny náklady spojené se zřízením věcných 
břemen ve prospěch města České Budějovice (Povodí Vltavy s.p., Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, Jihočeská univerzita v Č.B., Pozemkový fond ČR, Správa �elezniční dopravní 
cesty s.r.o., České dráhy a.s. atd.). 

Nákup ostatních slu�eb � platba za slu�by poskytované katastrálním úřadem (výtisk 
srovnávacích sestavení parcel, kopírování map atd.). 
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Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady � náklady soudního řízení � úhrada advokátům 
v případě neúspě�ného soudního sporu (JUDr. �tumpfová � Stromovka). 

Nákup kolků � správní poplatky ve formě kolků od jejich� placení není obec osvobozena, např. 
soudní poplatky, poplatky z návrhu na vklad do katastru nemovitostí, atd. 

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu � převod nemovitostí � daň z převodu nemovitostí je 
stanovena zákonem ve vý�i 3% z dohodnuté kupní ceny � prodej pozemku parcelní číslo 1623/1 k.ú. 
České Budějovice 2, prodej domu U elektrárny 2, prodej domu Novohradská 38, prodej objektu 
Jihočeského muzea. 

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu � daň z nemovitosti � daň za nemovitosti ve 
vlastnictví města České Budějovice nacházející se mimo katastrální území ve správním obvodu města 
České Budějovice (Trhové Sviny, Prachatice, Český Krumlov). Čerpání odpovídá platebnímu 
kalendáři na daň z nemovitostí pro rok 2007. 

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 

V tabulkové části str. 14 a 15  
Drobný hmotný dlouhodobý majetek � vodoměry � celkem bylo nakoupeno 53 ks vodoměrů, 

z toho 40 pro fyzické osoby a 13 pro organizace.  
Drobný hmotný dlouhodobý majetek � Letní kino a kino Kotva � pořízen DVD přehrávač a 

projektory včetně příslu�enství. 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek � lavičky, dětské prvky � pořízeny 2 nové lavičky 

do centra města.  
Nákup materiálu jinde nezařazený � prostředky na nákup samolepek �Zákaz kouření�, které jsou 

dle zákona vylepovány na zastávkách MHD. Samolepky jsou pořizovány dle potřeby. 
Studená voda � ka�ny a pítka � čerpáno na základě skutečné spotřeby vody ve v�ech ka�nách a 

pítkách a fakturace společnosti 1. JVS, a.s. 
Studená voda � stočné �vábův Hrádek � prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou 

uzavřenou se společností 1. JVS, a.s. za odvod odpadních vod ze zrekultivované skládky 
komunálního odpadu �vábův Hrádek. 

Studená voda � stočné kasárna Třebotovice � prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou 
uzavřenou se společností 1. JVS, a.s. na úhradu stočného v areálu kasáren a bytovek 
v Třebotovicích. 

Studená voda � stočné � prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se 
společností 1. JVS, a.s. na odvádění srá�kových odpadních vod z de�ťového sběrače v areálu 
Akademie věd ČR. 

Studená voda � neziskové objekty � hrazeno vodné, stočné a odvod srá�kové vody 
v neziskových objektech. 

Teplo � neziskové objekty � z prostředků bude hrazeno vyúčtování tepla v neziskových 
objektech. 

Elektrická energie � vodohospodářský majetek - spotřeba elektrické energie u ka�en a pítek je 
hrazena na základě skutečné spotřeby a fakturace 1. JVS, a.s.  

Elektrická energie � veřejné osvětlení � na základě smluv uzavřených se společností E.ON 
Energie, a.s. je hrazena elektrická energie pro veřejné osvětlení a světelná signalizační zařízení, 
fakturace probíhá průbě�ně během celého roku, částka bude vyčerpána. 

Elektrická energie � neziskové objekty � spotřeba elektrické energie v neziskových objektech 
bude hrazena ve 2. pololetí.  

Elektrická energie � sklad CO � hrazena spotřeba elektrické energie v krytu CO ve Vodní ul. na 
základě smlouvy o umo�nění odběru elektřiny uzavřené s firmou SFINX, a.s. 

Slu�by telekomunikací a radiokomunikací � meteostanice Dlouhý most � hrazen provoz 
mobilního telefonu (operátor Vodafone), který je zabudován do silniční meteostanice u Dlouhého 
mostu a informuje formou SMS o povětrnostní situaci. 

Slu�by peně�ních ústavů - poji�tění vozidel � zákonné a havarijní poji�tění motorových vozidel.  
Slu�by peně�ních ústavů � pojistné majetku - dle uzavřené pojistné smlouvy, rozsah 

poji�těného majetku je průbě�ně aktualizován. 
Nájemné � hrazeno nájemné za pozemky v areálu Pekárenská (bývalý areál Veřejných slu�eb), 

nájemné za pozemky pod zastávkami MHD a náhrady za pronájem částí budov k umístění osvětlení 
Černé vě�e. 

Nájemné � fotbalový stadion � nájemné za pozemky fotbalového stadionu je hrazeno v souladu 
s nájemními smlouvami s TJ Orel a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dle 
platebních kalendářů. 
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Konzultační, poradenské a právní slu�by � hrazeno měření hluku z automobilové dopravy na 
vybraných komunikacích a znalecký posudek na stavební materiál uskladněný v areálu v Pekárenské 
ulici. 

Konzultační, poradenské a právní slu�by � vypracování návrhu smlouvy na opravu lávky přes 
Vltavu, vypracování mandátní smlouvy na jarní blokové či�tění města, dále na vypracování posudků 
stromů a autovraků, vypracování studií na vyu�ití prostranství před Kulturním domem Vltava, 
Palackého náměstí a na zpracování analýzy systému sběru vyu�itelných slo�ek komunálního odpadu. 

Konzultační, poradenské a právní slu�by � �vábův Hrádek monitoring � monitoring 
podzemních, povrchových a průsakových vod na zrekultivované skládce �vábův Hrádek bude 
proveden ve 2. pololetí. 

Nákup ostatních slu�eb - prohlídky mostů � vyplývá ze zákonné povinnosti vlastníka mostů 
ka�doročně zajistit bě�né prohlídky v�ech mostů a lávek, realizace bě�ných prohlídek v�ech mostů a 
hlavních prohlídek u opravovaných mostů proběhne ve 2. pololetí. 

Nákup ostatních slu�eb � ruční úklid � hrazen smluvně zaji�těný ruční úklid tří vybraných lokalit 
- centrum, Palackého náměstí a sídli�tě Máj a vývoz a likvidace uličních smetků. 

Nákup ostatních slu�eb � SSZ � čerpáno na zaji�tění správy a provozu světelného signalizačního 
zařízení dle smlouvy uzavřené s firmou Signalbau Huber CZ, s.r.o. 

Nákup ostatních slu�eb � letní a zimní údr�ba komunikací � z prostředků je zaji�ťována letní a 
zimní údr�ba místních komunikací včetně provádění jarního blokového či�tění města. 

Nákup ostatních slu�eb � údr�ba komunikační zeleně � údr�ba probíhá v souladu se smlouvou 
s fakturací ve 2. pololetí. 

Nákup ostatních slu�eb � parkovací systémy � z prostředků hrazeno zaji�tění správy, provozu, 
údr�by a rozvoje systému parkování ve městě na základě smlouvy uzavřené se společností PARKING 
PRAHA, a.s. 

Nákup ostatních slu�eb � odtahy vozidel � odtahy autovraků určených k likvidaci a přesun 
vozidel odta�ených v souvislosti s jarním blokovým či�těním města. 

Nákup ostatních slu�eb � či�tění ka�en, pítek � v 1. pololetí čerpáno zejména na zprovoznění 
ka�en po zimním období, hlavní fakturace probíhá od dubna do října. 

Nákup ostatních slu�eb � poplatek za vodoměry � úhrada poplatků za vodoměry v nebytových 
prostorách spadajících do hlavní činnosti. 

Nákup ostatních slu�eb � či�tění kanalizačních vpustí � v  1. pololetí bylo vyči�těno 1 896 
kanalizačních vpustí. 

Nákup ostatních slu�eb � správa veřejného osvětlení � financováno zaji�tění správy a provozu 
veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s firmou ELTODO-CITELUM, s.r.o. 

Nákup ostatních slu�eb � obstaravatelská odměna SD � plnění probíhá v souladu 
s obstaravatelskou smlouvou uzavřenou se Správou domů, s.r.o. 

Nákup ostatních slu�eb � obstaravatelská odměna NO � zaji�ťování správy neziskových 
objektů je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou. 

Nákup ostatních slu�eb � obstaravatelská odměna PO � zaji�ťování správy příspěvkových 
organizací je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou. 

Nákup ostatních slu�eb � vyvá�ení odpadkových ko�ů � vychází z uzavřené smlouvy, pouze 
na základě po�adavků občanů do�lo k mírnému navý�ení počtu odpadkových ko�ů. 

Nákup ostatních slu�eb � separovaný sběr � čerpáno v rámci stanovené vý�e svozu 
separovaného komunálního odpadu.  

Nákup ostatních slu�eb � sběrné dvory � likvidace odpadů ze sběrného dvora v Dolní ulici a na 
�vábově Hrádku. 

Nákup ostatních slu�eb � likvidace a svoz komunálního odpadu � čerpáno v souladu 
s uzavřenou smlouvou s firmou A.S.A, s.r.o.  

Nákup ostatních slu�eb � likvidace černých skládek � čerpání odpovídá počtu a rozsahu 
likvidovaných černých skládek, v důsledku výrazného nárůstu počtu černých skládek na území města 
bude nutno zajistit navý�ení finančních prostředků na jejich likvidaci.  

Nákup ostatních slu�eb � revize dětských prvků � revize dětských prvků budou prováděny ve 2. 
pololetí roku. 

Nákup ostatních slu�eb � zeleň Vltava, Máj, �umava, Pra�ské předměstí, Pekárenská, 
Ro�nov, Stromovka, Suché Vrbné, centrální park, Třebotovice, Kali�tě, Malý Jez � bě�ná údr�ba 
zeleně je zaji�ťována dodavatelsky. Finanční prostředky jsou čerpány v souladu se sjednaným 
harmonogramem prací. Údr�ba zeleně zahrnuje jarní vyhrabání trávníků, sečení s četností 2 � 5, 
jedno a� dvě podzimní hrabání listí, údr�bu keřových pater a 2x řez �ivých plotů. Údr�ba zeleně 
v centrálních parcích je prováděna ve vy��ím intenzitním stupni, je zde zahrnuta péče o květinové 
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záhony, rů�e, �ardiniéry, trávníky jsou sečeny dle standardů údr�by zeleně, hrabání listí je prováděno 
2 - 4x. 

Nákup ostatních slu�eb � úklid travnatých ploch � úklid je prováděn dle potřeby a pokynů 
odpovědných pracovníků údr�by zeleně. 

Nákup ostatních slu�eb � výměna písku pískovi�ť � v 1. pololetí byl vyměněn písek v 76-ti 
pískovi�tích. 

Nákup ostatních slu�eb � kácení, prořezávky a frézování � byla zaji�těna zejména likvidace 
stromů po lednovém orkánu, který výrazně postihl v�echny sektory, dále bylo prováděno kácení na 
základě po�adavku občanů a rozhodnutí vydaných odborem ochrany �ivotního prostředí. 

Nákup ostatních slu�eb � nové výsadby � byly vysazeny stromy dle rozhodnutí odboru ochrany 
�ivotního prostředí � Z� Nové Vráto, M� Kali�nická, parky Přemyslova ul., Na Sadech, Háječek, 
Zátkovo nábře�í, Mariánské nám., Průmyslová ul., Holečkova ul., Pra�ská ul., Klaricova ul. atd., dále 
výsadby �ardiniér na náměstí Přemysla Otakara II. Dal�í výsadby budou realizovány v podzimních 
měsících. 

Nákup ostatních slu�eb � terénní úpravy neudr�ovaných pozemků � provedeno sečení 
(Okru�ní ul., České Vrbné), terénní úpravy v Dlouhé ul., mulčování výsadby kruhového objezdu u 
Globusu, pletí objezdu Plzeňská ul., úprava ploch po vyvrácených stromech na sídli�ti Vltava, 
mulčování radikálně zmlazených keřových skupin na sídli�ti Vltava a �umava, terénní úpravy u 
Juvelu. 

Nákup ostatních slu�eb � chemická likvidace �kůdců � nebylo čerpáno, ve 2. pololetí bude 
provedeno chemické o�etření rů�í. 

Nákup ostatních slu�eb � pasportizace veřejné zeleně � průbě�ně prováděna aktualizace 
standardů údr�by veřejné zeleně s fakturací ve 2. pololetí. 

Nákup ostatních slu�eb � deratizace � v 1. pololetí byla provedena deratizace veřejných 
prostranství, ve 2. pololetí bude dále pokračovat dle kontrolního průzkumu a po�adavků občanů. 

Nákup ostatních slu�eb � povýsadbová údr�ba Na Sadech II. etapa - údr�ba probíhá průbě�ně 
s fakturací koncem roku. 

Nákup ostatních slu�eb � povýsadbová údr�ba Vltava - údr�ba zeleně po provedené 
regeneraci sídli�tě probíhá průbě�ně s fakturací koncem roku. 

Nákup ostatních slu�eb � fotopráce - v 1. pololetí nečerpáno z důvodu vyu�ívání digitálního 
fotoaparátu. 

Nákup ostatních slu�eb � vedení účtu majitele cenných papírů Střediskem cenných papírů, 
reprografické slu�by a úklidy a slu�by prováděné v neziskových objektech. Dále bylo hrazeno pořízení 
projektové dokumentace na opravy místních komunikací a chodníků, ve 2. pololetí bude přeúčtováno 
na samostatnou polo�ku. 

Opravy a udr�ování � odstranění dopravních závad � zatím nečerpáno. 
Opravy a udr�ování � komunikací � byly realizovány men�í opravy místních komunikací, dále 

regenerace �ivičných povrchů a tlaková vysprávka s fakturací ve 2. pololetí. Vět�ina oprav místních 
komunikací, jak plo�ného tak lokálního charakteru, bude realizována ve 2. pololetí, prostředky budou 
vyčerpány.  

Opravy a udr�ování � mostů � realizována oprava římsy mostu v ul. J. Masaryka, ve 2. pololetí 
bude realizována oprava lávky pro pě�í a cyklisty přes Vltavu a dal�í men�í opravy mostních objektů. 

Opravy a udr�ování � vodorovného značení � obnova vodorovného dopravního značení na 
místních komunikacích a parkovi�tích byla zahájena v měsíci červnu. 

Opravy a udr�ování � světelná signalizační zařízení � byly provedeny nutné opravy zařízení 
po�kozených haváriemi a dále opravy indukčních smyček ulo�ených v komunikacích. 

Opravy a udr�ování � svislého dopravního značení � byly provedeny opravy svislého 
dopravního značení  ve v�ech lokalitách města, vět�í opravy např. v okolí Modrého mostu, ve 
vnitrobloku Roudenská, na sídli�ti Vltava. 

Opravy a udr�ování � komunikací - ostatní � provádění údr�by a oprav místních komunikací, 
zejména opravy výtluků, zádla�eb, obrub, trhlin a kaveren. Jedná se zejména o ře�ení havarijních 
situací a dále o opravy dle po�adavku správce komunikace. Po náročné zimě 2005/2006, která 
přispěla ke zhor�ení technického stavu místních komunikací, pokračují opravy zejména v okrajových 
částech města (Zavadilka, Haklovy Dvory) a dále jsou prováděny opravy příslu�enství místních 
komunikací (odvodňovací �laby, patky) a opravy rozsáhlých kaveren v chodnících. Z polo�ky je dále 
hrazena recyklace odfrézovaného materiálu a jeho pokládka na pra�né cesty (např. v Husově kolonii). 

Opravy a udr�ování � orientační systém � náklady spojené s údr�bou orientačního systému a 
odstraňováním �kod způsobených vandaly na směrovkách, sloupech orientačního informačního 
systému i tabulích s názvy ulic, čísel popisných a orientačních na domech. Prostředky na opravy 
budou vyčerpány. 



Statutární město   Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2007 
České Budějovice 

34

Opravy a udr�ování � chodníky, parkovi�tě, cyklostezky � byly provedeny opravy chodníků 
v ul. Třebízského, V. Nezvala, B. Smetany, v ul. Mayerova, Pra�ná a �elivského, oprava 
komunikačních ploch v ul. Plzeňská. Opravy chodníků a parkovi�ť ve v�ech lokalitách města probíhají 
zejména v letním období, prostředky budou vyčerpány. 

Opravy a udr�ování � ka�en a pítek � prováděna nutná průbě�ná údr�ba ka�en a pítek. 
Opravy a udr�ování � kanalizačních vpustí � jsou prováděny nezbytné opravy kanalizačních 

vpustí. 
Opravy a udr�ování � Zlatá stoka � v 1. pololetí byla provedena bě�ná údr�ba Zlaté stoky 

s fakturací ve 2. pololetí.  
Opravy a udr�ování � Jihočeské divadlo � prostředky byly čerpány na likvidaci �kod 

způsobených vichřicí v lednu tohoto roku na budově Jihočeského divadla a na točně v Českém 
Krumlově. Po provedení likvidace pojistné události poji�ťovnou budou finanční prostředky vráceny do 
nespecifikované rezervy finančního odboru. 

Opravy a udr�ování � Letní kino a kino Kotva � instalatérské práce a oprava krytu vodovodního 
potrubí na Letním kině, oprava kinotechniky, seřízení DOLBY systému, oprava vzduchotechniky a 
dveří v kině Kotva. 

Opravy a udr�ování � fotbalový stadion � byla provedena letní regenerace trávníku na hři�ti. 
Opravy a udr�ování � veřejné osvětlení � provedena výměna 44 hlavních jističů rozvaděčů pro 

veřejné osvětlení a oprava veřejného osvětlení v Plzeňské ulici. 
Opravy a udr�ování � neziskové objekty � provedena oprava střechy po vichřici v areálu 

bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech, opravy podlahy a střechy v objektu Ha�kova 2, oprava sýpky a 
střechy v Ostrolovském Újezdu, výměna oken v Klubu důchodců Rudolfovská, výměna topidel v Klubu 
důchodců Roháče z Dubé a dal�í drobné opravy v objektech klubů důchodců, oprava střechy Solnice, 
dále opravy přístře�ků MHD a kontejneři�ť v majetku města. 

Opravy a udr�ování � brouzdali�tě Malý Jez � provedena bě�ná údr�ba brouzdali�tě. 
Opravy a udr�ování � pískovi�ť a laviček � bylo opraveno 421 laviček, 134 dětských herních 

prvků a dřevěných madel u pískovi�ť, byla provedena oprava oplocení psích parků. 
Opravy a udr�ování � sklad CO � prostředky nebyly zatím čerpány. 
Opravy a udr�ování � varovný a informační systém obyvatelstva � proveden bě�ný servis a 

opravy po haváriích. 
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené � vratky odtahy � odtahy vozidel jsou prováděny 

v souladu s § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v souvislosti s jarním blokovým 
či�těním města, při prokázání záva�ných důvodů pro neuposlechnutí zákazu stání vlastníkem vozidla 
je částka za odtah vlastníkovi vrácena (vratky za rok 2006).  

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené � vrácení přeplatku nájemného za pronájem 
nebytových prostor za rok 2006. 

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 

V tabulkové části str. 15 a 16 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika � nákup tiskáren, reproduktorů, PC 

sestav, monitorů k nově pořízeným výkonněj�ím osobním počítačům, fotoaparátů a dal�í techniky 
v ceně pořízení do 40 tis. Kč. Ve 2. pololetí budou finanční prostředky plně vyčerpány, zejména na 
úhradu NC stanic (nettwork client).  

Nákup materiálu jinde nezařazený � na údr�bu � náhradní díly na údr�bu prováděnou vlastními 
pracovníky jako např. my�i, klávesnice, kabely a dal�í drobný spotřební materiál.  

Slu�by telekomunikací a radiotelekomunikací � datové propojení � pravidelné platby za 
vzájemné propojení budov byly prováděny do dubna roku 2007 (v březnu t.r. podána výpověď z 
pronájmu datových tras, nájem prostoru pro umístění optického kabelu pro propojení objektů 
magistrátu - radnice, Kně�ská a Jeronýmova bude hrazen od 2. pololetí z nové polo�ky nájemné). 
Dále jsou hrazeny poplatky za vzdálený přístup k informačnímu systému města přes slu�bu OnePort 
Data pro vzdálené bezpečné připojení mobilních zařízení (notebooků) do informačního systému 
magistrátu.  

Slu�by telekomunikací a radiotelekomunikací � připojení k síti Internet � pravidelné platby 
zprostředkovateli za připojení magistrátu do sítě Internet a připojení Evropského informačního centra 
k síti Internet (povinnost vyplývající pro město ze smlouvy mezi statutárním městem České 
Budějovice, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou).  

Konzultační, poradenské a právní slu�by � čerpání za specializovanou technickou, právní a 
expertní pomoc se uskuteční ve 2. pololetí. 
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Slu�by �kolení a vzdělávání � pro�kolení pracovníků magistrátu v rámci roz�íření účetního SW 
GINIS, �kolení na tvorbu výukových materiálů a elektronického testování pomocí systému Microsoft 
Class Server, apod.  

Slu�by zpracování dat - aktualizace DTMM � jedná se o aktualizaci digitální technické mapy 
města České Budějovice (dle stávající smlouvy o dílo) a její doplňování o území, která byla geodeticky 
zaměřena z důvodu plánovaných investic, územně plánovací činnosti nebo z důvodu ji� realizované 
rozsáhlé výstavby.  

Slu�by zpracování dat - projekt GIS � pravidelná aktualizace (monitoring) geografického 
informačního systému a jeho datové základny na základě stávající smlouvy a zpracování dat GIS dle 
po�adavků, které vyplynuly v průběhu roku. 

Slu�by zpracování dat � ortofotomapa � nečerpáno, v případě vzniklých po�adavků budou 
prostředky pou�ity ve 2. pololetí na následné práce s digitálními leteckými snímky nebo k leteckému 
zdokumentování po�adovaného území.  

Nákup ostatních slu�eb � technická podpora � úhrada technické podpory při údr�bě, správě a 
provozu informačního systému magistrátu města nad rámec stávající smlouvy o outsourcingu např. 
pro základní datové registry, dále práce spojené s novými aplikacemi na serverech, práce na zvý�ení 
bezpečnosti informačního systému proti vněj�ím a vnitřním naru�itelům.  

Nákup ostatních slu�eb � atestace IS/IT � nečerpáno, v 1. pololetí nedo�lo k nasazení �ádných 
dal�ích programů podléhajících atestaci dle zákona. 

Nákup ostatních slu�eb � zaji�tění �ivých přenosů ze zasedání zastupitelstva města do sítě 
Internet, monitoringu tisku, napojení rezervačního serveru na páteřní síť Internet, správa a registrace 
webových domén, zřizování a obnova elektronických podpisových certifikátů, apod.  

Nákup ostatních slu�eb � podpora SW � úhrada smluvně zakotvených slu�eb systémové 
podpory stávajícího programového vybavení poskytovaného v rámci supportu (podpora, maintenance, 
help-desk, hot-line apod.) jednotlivých aplikací. 

Nákup ostatních slu�eb � ocenění a likvidace výpočetní techniky � bude čerpáno ve 2. 
pololetí. 

Nákup ostatních slu�eb � údr�ba SW � dosud hrazena pouze roční údr�ba SW HELETAX 
(aplikace pro práci s mapovými podklady lesního hospodářství) v částce 7,7 tis. Kč, zbylé prostředky 
budou dle potřeby čerpány ve 2. pololetí.  

Nákup ostatních slu�eb � správa dat informačního systému � dle smluvního ujednání 
prováděna úhrada za poskytování správy, pořizování, aktualizaci a údr�bu dat na webovém kulturním 
portálu zaji�ťujícím informovanost náv�těvníků o kulturním dění v Českých Budějovicích.  

Nákup ostatních slu�eb � revize výpočetní techniky � plánovaná revize výpočetní techniky 
bude provedena ve 2. pololetí.  

Opravy a udr�ování � HW � čerpání ve vý�i 74,9 tis. Kč za opravy tiskáren, PC, UPS zálo�ních 
zdrojů, apod. realizované dodavatelsky. 

Programové vybavení - včetně upgrade SW � jedná se o nákup programů, které spadají svou 
cenou do kategorie bě�ných výdajů a dále roz�iřování (upgrade) stávajícího programového vybavení 
nepřesahující v jednom roce stanovenou hranici 60 tis. Kč. V 1. pololetí byl pořízen např. SW Nero 
Premium, roz�ířen SW Fine Reader o dal�í potřebné licence, roz�ířen IS Radnice VERA o modul 
WEBSERVER a byly provedeny úpravy intranetové aplikace HELP-DESK.  

Nájemné za nájem s právem koupě � úhrada měsíčních pau�álních splátek nájemného za 
pronájem výpočetní techniky (serverové farmy, koncových stanic, tiskáren atd.) dle stávající smlouvy o 
outsourcingu.  

Kancelář primátora - odpovědné místo 119 

V tabulkové části str. 16 a 17  
Nákup materiálu jinde nezařazený � bude čerpáno ve 2. pololetí. 
Nákup materiálu jinde nezařazený � nákup drobného materiálu (balicí papír, stu�ky, ubrousky 

atp.), smutečních kytic, květin na výzdobu kanceláře primátora a mapy � přelo�ka silnic II/156 a II/157. 
Slu�by peně�ních ústavů � poji�tění při pracovní cestě � poji�tění vedení města a pracovníků 

magistrátu města při zahraničních slu�ebních cestách (např. do Milána, Berlína, Pasova, Vídně, 
Belfastu). 

Nájemné � v 1. pololetí nečerpáno. 
Konzultační, poradenské a právní slu�by � úhrada slu�eb za poskytování servisu informací 

z regionálního tiskového centra pro rok 2007, platba za provedení závěrečné části přezkoumání 
hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2006, sledování ochranné známky �Noviny 
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českobudějovické radnice�, zpracování ročního přiznání k německé DPH za statutární město České 
Budějovice. 

Nákup ostatních slu�eb � dny zahraniční kultury � zaji�tění �Dnů slovenské kultury v Českých 
Budějovicích� a �Dnů francouzské kultury v Českých Budějovicích�. 

Nákup ostatních slu�eb � spolupráce s partnerskými městy � zaji�tění prohlídky pivovaru 
Budvar a multimediální expozice pro náv�těvu z partnerského města Nitry, zaji�tění dopravy na akci 
v partnerském městě Pasov, účast hudebního souboru Malý furiant na akci �Maidult 2007� v Pasově a 
organizační zaji�tění účasti bě�ců na maratónu v partnerském městě Linec. 

Nákup ostatních slu�eb � ostatní zahraniční spolupráce � zaji�tění výstavy v radniční výstavní 
síni u příle�itosti �ivotního jubilea p. Oty Matou�ka ve spolupráci s Biskupským gymnáziem v Českých 
Budějovicích a výstavy �NaturVision� . 

Nákup ostatních slu�eb � inzerce a propagace � bude čerpáno ve 2. pololetí. 
Nákup ostatních slu�eb � překlady a tlumočení � překlady odborných textů pro potřeby 

oddělení zahraničních vztahů a tlumočení při oficiálních náv�těvách statutárního města a na 
mezinárodních akcích např. zahájení �Dnů francouzské kultury� v Českých Budějovicích. 

Nákup ostatních slu�eb � parkovné pro hosty z partnerského města Nitry. 
Nákup ostatních slu�eb � radniční zpravodaj � výroba, tisk a distribuce �Noviny 

českobudějovické radnice�. 
Nákup ostatních slu�eb � mezinárodní cyklistický závod, Nákup ostatních slu�eb � cvičení 

krizového �tábu � v 1. pololetí nebylo čerpáno. 
Nákup ostatních slu�eb � fotodokumentace � reportá�ní fotodokumentace pro uveřejnění 

v radničních novinách a pro archiv tiskového oddělení magistrátu města. 
Nákup ostatních slu�eb � balení dárků pro oficiální hosty statutárního města. 
Cestovné � zabezpečení ubytování oficiálním náv�těvám z partnerského města Nitry (�Dny 

slovenské kultury�) a Lorientu (�Dny francouzské kultury�) v Českých Budějovicích. 
Poho�tění � při mezinárodních akcích � pro hosty statutárního města z partnerských měst Nitry 

a Lorientu, při příle�itosti vernisá�e výstavy v radniční výstavní síni a v Jihočeském muzeu � zahájení 
�Dnů slovenské kultury�, �Dnů francouzské kultury a divadelního představení �Kouzelná flétna� 
z partnerského města Pasov. 

Poho�tění � cvičení krizového �tábu � v 1. pololetí nebylo čerpáno. 
Poho�tění � v rámci kanceláře primátora včetně sekretariátů náměstků primátora a tajemníka 

magistrátu, rady a zastupitelstva města. Dále pak při oficiálních náv�těvách města např. náv�těva 
předsedy vlády ČR, místopředsedy poslanecké sněmovny, ministra financí, ministryně �kolství a při 
kulturně � společenských akcích. 

Věcné dary � nákup květinových a věcných darů pro oficiální náv�těvy města, při příle�itosti 
různých slavnostních akcí (např. náv�těva velvyslance z Nizozemí, hosté v rámci Dnů slovenské 
kultury a Dnů francouzské kultury). 

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům � pojízdná prodejna � 
zaji�tění pravidelného zásobování obcí Nové Třebotovice, Staré Třebotovice a Kali�tě. 

Neinvestiční transfery � akce pod zá�titou primátora � poskytnuty příspěvky ve vý�i 175 tis. Kč, 
z toho: 
•  Josef Ka�par � Divadlo studna - vystoupení divadla  5 tis. Kč 
•  Lubo� Cahák - Agentura Monika � Čarodějnický disko karneval  5 tis. Kč 
•  Foibos, a.s. � publikace Slavné vily Jihočeského kraje 15 tis. Kč 
•  Jihočeská rozvojová, o.p.s. � výstav REVERS 5 tis. Kč 
•  Metropol, o.p.s. � výstava IUVENTArS 2007 5 tis. Kč 
•  Bazilika, o.p.s. � výstava �Jela tudy koněspře�ka� 20 tis. Kč 
•  Bazilika, o.p.s. � Svatojánská slavnost �Královské setkání� 20 tis. Kč 
•  Asociace pro urbanismus a územní plánování � seminář 30 tis. Kč 
•  Sdru�ení Děti Fitness aneb sportem proti drogám - semifinále choreografií 5 tis. Kč 
•  Studentské kulturní sdru�ení � Majáles 2007 25 tis. Kč 
•  Česká asociace suiseki � Dny japonské kultury na jihu Čech 20 tis. Kč 
•  Automotoklub Rallye Č. Krumlov � 35. ročník Rallye Český Krumlov 10 tis. Kč 
•  Gymnázium Česká ul. � koncert � 27. 4. 2007 5 tis. Kč 
•  Ale� Marhoun � 1. ročník Velké ceny RC závodních lodí OFF Shore 5 tis. Kč 

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům � akce pod zá�titou rady 
města � poskytnut příspěvek ve vý�i 50 tis. Kč (spoluúčast na financování mezinárodního 
postgraduálního kurzu, který pořádá Nemocnice České Budějovice, a.s.). 

Neinvestiční transfery občanským sdru�ením � Sbor dobrovolných hasičů � dle uzavřených 
smluv byly poskytnuty příspěvky na činnost v celkové vý�i 100 tis. Kč, z toho: 
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•  Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 10 tis. Kč 
•  Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 25 tis. Kč 
•  Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10 tis. Kč 
•  Sbor dobrovolných hasičů Mladé 25 tis. Kč 
•  Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 25 tis. Kč 
•  Sbor dobrovolných hasičů Kali�tě u Zalin 5 tis. Kč 

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - členské příspěvky ve 
vý�i 751,0 tis. Kč, z toho: 
•  Asociace bazénů a saun ČR 2,5 tis. Kč 
•  Sdru�ení zimních stadionů ČR 2,5 tis. Kč 
•  Asociace turistických a informačních center ČR 4,0 tis. Kč 
•  Sdru�ení správců městských komunikací 30,0 tis. Kč 
•  Sdru�ení historických sídel Čech, Moravy a Slezka 94,0 tis. Kč 
•  Svaz měst a obcí 179,3 tis. Kč 
•  Národní síť zdravých měst 99,0 tis. Kč 
•  Jihočeská Silva Nortica 95,6 tis. Kč 
•  Nadace pro jihočeské cyklostezky 95,0 tis. Kč 
•  Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,0 tis. Kč 
•  Svaz měst a obcí Jihočeského kraje  145,1 tis. Kč 

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120  

V tabulkové části str. 17 
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - schválený rozpočet  130.200,0 tis. Kč 

•  po úpravě rozpočtovým opatřením č. 11 ze dne 29. 3. 2007 132.616,0 tis. Kč 
•  po úpravě rozpočtovým opatřením č. 35 ze dne 9. 5. 2007 133.941,8 tis. Kč 
 

Ostatní osobní výdaje - schválený rozpočet  1.570,0 tis. Kč 
•  po úpravě rozpočtovým opatřením č. 13/9 ze dne 29. 3. 2007 1.720,0 tis. Kč 
•  po úpravě rozpočtovým opatřením č. 30/2 ze dne 25. 4. 2007 1.783,0 tis. Kč 
 

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů - schválený rozpočet 7.260,0 tis. Kč 
 

Čerpání MP v tis. Kč limit rok 2007 skutečnost 1. pololetí % čerpání 
mzdové prostředky na platy  133.941,8 63.959,1 47,75 
ostatní osobní výdaje  1.783,0 1.258,7 70,59 
odměny členů zastupitelstva 7.260,0 3.065,6 39,24 
 
(čerpání je uvedeno včetně mzdových prostředků, ostatních osobních výdajů a odměn členů 
zastupitelstva za měsíc červen, které budou vyplaceny a účtovány a� v měsíci červenci) 
 
Čerpání podle jednotlivých slo�ek platu v tis. Kč: 
 plán roku 2007 skutečnost 1. pololetí čerpání 
základní platový tarif 88.682 43.546 49 % 
zvlá�tní příplatky 1.650 805 49 % 
příplatky za vedení a zastupování 2.570 1.285 50 % 
osobní příplatky 16.600 8.293 50 % 
svátky 240 69 29 % 
ostatní slo�ky platu 2.940 1.393 47 % 
náhrady 410 161 39 % 
dovolená 12.400 4.413 36 % 
odměny 8.450 3.994 47 % 
Celkem 1. pololetí 2007 133.942 63.959 47,75 % 
Celkem 1. pololetí 2006 116.200 56.471 48,60 % 
Celkem 1. pololetí 2005 112.288 54.270 48,33 % 
Celkem 1. pololetí 2004 114.817 54.065 47,09 % 
 

V rámci jednotlivých slo�ek platu nedo�lo u �ádné z polo�ek k jejímu překročení. Nejmen�í čerpání 
u polo�ky svátky je zapříčiněno tím, �e vět�ina vládou schválených svátků je a� v 2. pololetí. U odměn 
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do�lo k  nedočerpání ve vý�i 3 %, z důvodu nevyplacení odměn zaměstnancům odboru kontroly 
(změna stanovených úkolů u v�ech zaměstnanců odboru) a u některých odborů do�lo k jejich ni��ímu 
čerpání. Tyto prostředky budou vyplaceny ve 2. pololetí po kompletním splnění v�ech úkolů. U 
dovolených je nízké čerpání ve vý�i 36 % způsobeno vybíráním dovolené vět�inou zaměstnanců 
v letních měsících červenec a srpen. 
 
Mzdová inventura k 30.6.2007:  
Průměrný tarifní plat 15.231,- Kč 
Průměrný osobní příplatek 2.901,- Kč 
% osobních příplatků z tarifních platů 19,05 % 
Průměrný příplatek za vedení 449,- Kč 
Průměrný zvlá�tní příplatek 282,- Kč 
Průměrná nadstavbová slo�ka platu - příplatky za So+Ne, noc, svátek,  
přesčasy, pohotovost, odměny (2,18 % z celkového platu) 487,- Kč 
Přesčasové hodiny za 1. pololetí 2007 celkem 5 352 
% přesčasové práce 1,21 % 
 
Průměrné měsíční platy zaměstnanců: 
U k a z a t e l e 1. pololetí 2006 1. pololetí 2007 koeficient nárůstu 
Průměrná měsíční mzda 20.864,- Kč 22.372,- Kč 107,23 % 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 451,10 476,50 105,63 % 
 
Pracovní doba: 
Pou�itelný fond - dny 56 574 
Neodpracované dny 3 198 
(z toho např. nemoc a úraz 2 773, o�etřování člena rodiny 263, ostatní překá�ky 148) 
Procento vyu�ití fondu pracovní doby 94,35 % 
Procento neodpracovaných dnů 5,65 % 
(z toho např. pro nemoc a úraz 4,90 %, o�etřování člena rodiny 0,46 %, ostatní překá�ky 0,26 %) 
 
Stavy zaměstnanců:  
Ukazatele 30.6.2004 30.6.2005 30.06.2006 30.6.2007 index 07/06 
koncové stavy ve fyz. osobách 481 451 453 491 8,39 % 
plánované stavy dle org. řádu 486 451 452 496 9,73 % 
přepočtené počty zaměstnanců 476,90 448,42 451,10 476,50 5,63 % 
 

Mzdová a personální politika pro rok 2007 byla ovlivněna předev�ím schválením valorizace 
tarifních platů pro v�echny zaměstnance, dále na základě platnosti zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník 
práce) a následně nařízení vlády č. 567/2006 Sb., č. 564/2006 Sb. a č. 614/2006 Sb. do�lo k  novým 
právním úpravám, které musely být přeneseny do činnosti v oblasti personální a mzdové. I kdy� do�lo 
jen ke kosmetickým úpravám nařízení vlády č. 469/2002 Sb. (katalog prací), proběhl v návaznosti na 
nový zákoník práce  přepočet praxí v�ech zaměstnanců magistrátu s platností od 1. ledna 2007 a 
takté� do�lo ke změnám vý�e odměn za výkon funkce členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 
50/2006 Sb. 

Při kalkulaci plánovaného rozpočtu mzdových nákladů na rok 2007 se vycházelo 
z předpokládaného plnění rozpočtu magistrátu města za rok 2006 a z účinnosti nového zákoníku 
práce, kdy do�lo vlivem § 124 ke značnému zvý�ení příplatků za vedení. Vzhledem k tomu, �e na 
základě účinnosti nařízení vlády č. 564/2006 Sb. do�lo k vy��í valorizaci platů, tj. nárůstu průměrné 
mzdy a� o 7 % (původní předpokládaný růst ve schváleném rozpočtu byl 5 %), do�lo ve vlastní 
kalkulaci oproti původnímu návrhu rozpočtu u tarifních platů k vy��í potřebě o 1.530 tis. Kč a u 
příplatků za vedení o 852 tis. Kč. Tato potřeba byla naplněna na základě schválené úpravy rozpočtu 
rozpočtovým opatřením č. 11 (zapojení nevyčerpaných mezd z prosince 2006 z depozitního účtu a 
rezervy finančního odboru). K dal�ímu navý�ení prostředků na tarifní platy do�lo dne 9. 5. 2007 
rozpočtovým opatřením č. 35. Tím mohla být v plném rozsahu realizována změna organizačního řádu 
s účinností od 1. 4. 2007 a 1. 6. 2007, která představovala nárůst celkem o 12 tabulkových míst, kdy� 
k tomuto nárůstu do�lo předev�ím vlivem uzákonění a účinností novel a zákonů, čím� do�lo z pozice 
Magistrátu města České Budějovice jako obce s roz�ířenou působností velikostního typu III 
k podstatnému roz�íření činností na některých odborech ve výkonu státní správy v přenesené 
působnosti. Celkově do�lo k navý�ení počtu zaměstnanců na 496. 
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V porovnání oproti 1. pololetí 2006 do�lo k meziročnímu nárůstu u průměrné mzdy o 7,23 %. Zde 
se v plné míře projevilo uplatnění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a nového zákoníku práce, na základě 
kterých byly provedeny přepočty praxí a navý�eny platové stupně hlavně u vy��ích platových tříd 
(v celé ČR do�lo k nárůstu o 7,8 %).  

Konzultační, poradenské a právní slu�by -  v 1. pololetí nebyly hrazeny. 
Slu�by �kolení a vzdělávání � podle plánu probíhá vstupní vzdělávání nových pracovníků, 

�kolení vedoucích pracovníků, příprava a vykonávání zkou�ek zvlá�tní odborné způsobilosti. 
Slu�by �kolení a vzdělávání � jazykové kurzy - v současnosti je zřízeno 11 jazykových kurzů 

anglického a německého jazyka v členění podle stupně znalostí � základní, mírně pokročilí, pokročilí, 
příprava na certifikát a rodilý mluvčí. 

Slu�by �kolení a vzdělávání � personalistika, řízení, mzdy � �kolení bude probíhat ve 2. pololetí 
roku. 

Nákup ostatních slu�eb � překlady, tlumočení - v 1. pololetí tyto slu�by nebyly hrazeny. 
Nákup ostatních slu�eb - inzerce � ve�kerá inzertní slu�ba v oblasti personálního zaji�tění 

činnosti jednotlivých odborů. V největ�í míře se jednalo o inzeráty v souvislosti s probíhajícími 
výběrovými řízeními. 

Nákup ostatních slu�eb � lékařské vstupní prohlídky � pravidelné prohlídky zaměstnanců ve 
směnném provozu. 

Cestovné � �kolení a porady VO � cestovné při �kolení pracovníků, konferencích a poradách 
vedoucích odborů. 

Poho�tění � poho�tění při jednáních a pracovních poradách. 
Účastnické poplatky na konference � účastnické poplatky na konferencích pořádaných jinými 

subjekty. 
Ostatní nákupy jinde nezařazené - o�atné � v 1. pololetí nebylo vyplaceno. 
Věcné dary � nákup věcných darů předávaných při �ivotním jubileu.  

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 

V tabulkové části str. 17 
Knihy, učební pomůcky a tisk � v 1. pololetí nečerpáno. 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek � pořízena mapa Českobudějovicka jako aktuální podklad 

nezbytný pro činnost odboru. 
Nákup materiálu jinde nezařazený � technické zaji�tění soutě�ních aktivit (panely, kasičky, 

klipové rámy apod.), v 1. pololetí nečerpáno. 
Nájemné � výstavní panely, prostory � na výstavy pořádané v Evropském informačním centru 

v Českých Budějovicích a v Galerii Na dvorku v Českých Budějovicích v souvislosti s konáním Dne 
památek a Dnů evropského dědictví bude čerpáno v 2. pololetí. 

Konzultační, poradenské a právní slu�by � konzultace, odborné výklady, posudky 
renomovaných firem a specialistů potřebné k zaji�tění zadaných koncepčních ře�ení souvisejících 
s plánovaným rozvojem města, které se přímo týkají památkově chráněných oblastí a zákonných 
norem � v 1. pololetí nečerpáno. 

Konzultační, poradenské a právní slu�by � expertní slu�by � slu�by advokátních kanceláří, 
týkající se převá�ně přípravy a vedení soudních sporů, ale i specializované poradenské právní slu�by 
k ře�ení neobvyklých zále�itosti z hlediska zákona o památkové péči, v 1. pololetí nečerpáno. 

Nákup ostatních slu�eb � studie � prostředky přesunuty ve prospěch rozpočtu bě�ných výdajů 
investičního odboru na nákup ostatních slu�eb na akci �Hradební systém města České Budějovice�. 

Nákup ostatních slu�eb � kopírování, grafické slu�by � kopírování barevných map vět�ího 
formátu jako podkladového materiálu pro zaji�tění činnosti odboru. 

Nákup ostatních slu�eb � Den památek a kulturního dědictví � úhrada nákladů spojených 
s organizací a zaji�těním Mezinárodního dne památek 2007 ve  správním území města České 
Budějovice konaného dne 14. 4.2007 (tisk pozvánek a plakátů, výlep plakátů na reklamní plochy a 
válce na území města a organizační zaji�tění včetně doprovodných kulturních programů). 

Nákup ostatních slu�eb � tisková a publikační činnost � pořízen překlad textu z českého 
jazyka do anglického jazyka v souvislosti s účastí na sympóziu ve Veroně na téma �Regenerace 
památkových zón�. 

Nákup ostatních slu�eb � výstavy, propagace � zaji�tění výstav, prezentace a propagace, 
konferenční a předná�kové činnosti, v 1. pololetí nečerpáno. 

Opravy a udr�ování � opravy movitého, popřípadě nemovitého majetku historické hodnoty, který 
je v havarijním technickém stavu. Ke konkretizaci po�adavků dochází na základě usnesení památkové 
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komise rady města, RM nebo z výkonu státní správy odboru památkové péče, bude čerpáno ve 2. 
pololetí. 

Poho�tění � výstavy � v 1. pololetí nečerpáno. 
Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům � regenerace MPR � sní�eno o 

částku 90 tis. Kč ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů Správy domů, s.r.o. České Budějovice na 
akci �Rekonstrukce Masných krámů�. Zbylá část finančních prostředků je vyhrazena pro naplnění 
Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice 2007 ve 2. pololetí. 

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 

V tabulkové části str. 17 a 18 
Nákup zbo�í � Turistické informační centrum � nákup turistického a vodáckého průvodce, 

pohlednic, map, vlaječek, bro�ur, plánků apod. za účelem jejich dal�ího prodeje. 
Nákup materiálu jinde nezařazený � publikace � nákup průvodce �Ji�ní Čechy� pro propagaci 

města. 
Nákup materiálu jinde nezařazený � nákup drobných propagačních a dárkových předmětů � 

tubusy na plakáty �ČB z černé vě�e�, obaly na CD, propagační předměty s logem města (peně�enky, 
visačky, stuhy). 

Nájemné � pronájem výstavní plochy na veletrhu investičních příle�itostí Real Vienna 2007 ve 
Vídni ve vý�i 126,2 tis. Kč. 

Konzultační, poradenské a právní slu�by � slu�by právního zástupce (sledování ochranné 
známky CB systemu).  

Konzultační, poradenské a právní slu�by � plán rozvoje města � právní pomoc při tvorbě 
strategického a integrovaného plánu rozvoje města Českých Budějovic. 

Nákup ostatních slu�eb � výstavy � realizace expozic na výstavách ITB Berlin, Madrid 2007, BIT 
Miláno 2007, SALON DES VACANTES � Brusel, URBIS UNVEST, grafické a aran�érské práce 
spojené s výstavou "Zelené mosty" - propojení ulic M. Horákové a Strakonické. 

Nákup ostatních slu�eb � propagační tiskoviny � grafické zpracování, předtisková příprava a 
tisk plakátu �ČB z Černé vě�e�, dotisk  bro�ury �Tipy na výlety� a publikace �Město se představuje�. 

Nákup ostatních slu�eb � inzerce a propagace � prezentace v odborných časopisech (např. 
Development News, IMTA ), inzerce v odborných časopisech cestovního ruchu (např. COT, TIM, 
Travel, Welcome, Dovolená Mnichov), v knize  �Kuriozity ČR�, průvodci �Ji�ní Čechy, vodácké mapě 
Vltava, publikaci �Katalog investičních příle�itostí v krajích, městech a v Kulturním přehledu, zhotoveny 
informační tabule Magistrátu města České Budějovice na zastávkách městské hromadné dopravy, CD 
prezentace koněspře�né dráhy (v návaznosti na připravovaný projekt revitalizace koněspře�ky), 
prezentace na CD a reklama v TV (pořad Vyhrávala kapela). 

Nákup ostatních slu�eb � propagační akce CR � technické a organizační zaji�tění akce �Vítání 
léta � Českobudějovické májování� včetně hudebního vystoupení, grafické zpracování, předtisková 
příprava, tisk vstupenek, plakátů a programů a výlep plakátů na �Noční prohlídky města�, zaji�tění 
exkurze v Budějovickém Budvaru n.p., výroba prezentačního filmu o městě a okolí pro jeho prezentaci 
na akci cestovního ruchu ve �panělsku. 

Nákup ostatních slu�eb � CB CARD � hrazen tisk samolepek k označení provozovatelů, 
vyúčtování vstupného provozovatelům objektů a slu�eb v rámci projektu CBCARD. 

Nákup ostatních slu�eb � zaji�tění prohlídky radnice pro �táb �panělské televize a doprava sýrů 
z leti�tě do hotelu v Barceloně při prezentaci města ve �panělsku. 

Nákup ostatních slu�eb � CB systém � zhotovení propagačních předmětů pro CB systém. 
Nákup ostatních slu�eb � příprava pro investory � překlady textů, lisování CD-R �Rozvoj 

dopravy v Českých Budějovicích� včetně potisku a obalu, prezentace investičních projektů v anglickém 
jazyce. 

Nákup ostatních slu�eb � kopírování, fotodokumentace � pořízeny fotokopie výkresů z 
projektové dokumentace k lávce ÖMW a cyklostezek. 

Nákup ostatních slu�eb � strategické investice � zaji�tění prezentace města v souvislosti s 
programem CIVITAS. 

Poho�tění � propagace Budvar � průbě�né čerpání piva dle smlouvy o spolupráci, bude čerpáno 
ve 2. pololetí. 

Poho�tění � výstavy � občerstvení a poho�tění na výstavách Urbis Invest Brno 2007 a Real 
Vienna 2007. 

Věcné dary � propagace Budvar, KIN � čerpání propagačních materiálů a suvenýrů na základě 
smluv o propagaci a reklamě � nepeně�ní plnění. Vyúčtování proběhne k 31. 12. 2007. 
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Věcné dary � prezentační předměty � nákup reklamních a prezentačních předmětů pro vedení 
města, ostatní propagační akce a výstavy (např. aromatické visačky, USB flash disky). 

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům � Jihočeská hospodářská 
komora � příspěvek města na činnost Jihočeské hospodářské komory bude poskytnut ve 2. pololetí. 

Neinvestiční transfery občanským sdru�ením � Sdru�ení obrany spotřebitelů � poskytnuta 
dotace na provoz Sdru�ení obrany spotřebitelů České republiky. 

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 

V tabulkové části str. 18 a 19 
Ochranné pomůcky � povinné vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky. 
Prádlo, oděv a obuv � nákup lo�ního prádla pro ubytovnu ve sportovní hale a o�etřovnu zimního 

stadionu bude proveden ve 2. pololetí. 
Knihy, učební pomůcky a tisk � nákup odborných publikací a tisku. 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek � pořízení kancelářské techniky a speciálního měřícího 

přístroje na plavecký stadion, nábytku na zimní stadion a ostatního drobného vybavení a nářadí. 
Nákup materiálu jinde nezařazený � náhradní díly pro bě�nou údr�bu, čistící a hygienické 

potřeby, chemikálie, nátěrové hmoty, materiál pro provoz pokladního a odbavovacího systému na 
plaveckém stadionu, nákup náhradních světelných zdrojů, náhradních filtrů pro vzduchotechnická 
zařízení, nákup elektroinstalačního, vodoinstalačního, topenářského materiálu a kancelářských potřeb. 

Studená voda, teplo a elektrická energie � náklady za spotřebovanou elektrickou energii, teplo a 
vodu ve střediscích plavecký stadion, sportovní hala a zimní stadion. 

Pohonné hmoty a maziva � nákup pohonných hmot a olejů pro slu�ební vozidla a zemědělskou 
techniku, propanu pro Destaroly a olejů pro kompresory. 

Slu�by telekomunikací a radiokomunikací � náklady za telekomunikační slu�by, pau�ální platby 
za telefonní ústředny a linky EURO ISDN. 

Nájemné � za tlakové lahve na technické a motorové plyny. 
Konzultační, poradenské a právní slu�by � za právní a expertní slu�by pro plavecký stadion. 
Slu�by �kolení a vzdělávání � výdaje nutné k zaji�tění provozu z hlediska odborné způsobilosti 

pracovníků - odborná způsobilost plavčíků a strojníků chladících zařízení, obsluhy a údr�by plynových, 
elektrických zařízení a tlakových nádob, přezkou�ení řidičů motorových vozíků, pro�kolení 
zaměstnanců v rámci po�ární ochrany a bezpečnosti práce. 

Nákup ostatních slu�eb � ostraha a úklid objektů zimního stadionu dodavatelským způsobem, 
vy�etření vzorků vody na plaveckém stadionu, slu�by pro přípravu a zaji�tění kulturních a 
společenských akcí ve sportovní hale, odvoz komunálního a likvidace nebezpečného odpadu, 
náhradní stravování zaměstnanců, přepravní slu�by, obsluha rozhlasového zařízení, zdravotnická a 
pořadatelská slu�ba a výdaje za pravidelné i mimořádné revize technického zařízení (elektrického 
zařízení, výtahů, zdvihadel, tlakových nádob, elektrické po�ární signalizace, po�árně bezpečnostních 
zařízení a chemického hospodářství). 

Opravy a udr�ování � bě�né - oprava tobogánu na plaveckém stadionu po lednové vichřici 
(pojistné plnění), bě�né opravy a údr�ba technologického a strojního zařízení v�ech středisek (opravy 
topných rozvodů, servis a opravy vzduchotechnických zařízení), malířské a stavební práce, opravy 
sportovního nářadí, dopravních prostředků, kancelářské techniky apod. 

Opravy a udr�ování � zprovoznění LP � plavecký stadion � opravy nutné před zahájením 
provozu letní plovárny (oprava dna, stěn a ochozů bazénů a opravy technologického zázemí). 

Opravy a udr�ování � Destarolů � zimní stadion � střední opravy zařízení na opravu ledových 
ploch výrobcem těchto zařízení vyplývající z odborné prohlídky po sezóně a bě�né opravy. 

Opravy a udr�ování � střecha nad koridorem � sportovní hala � oprava stře�ního plá�tě a 
terasy. 

Cestovné � náklady na slu�ební cesty zaměstnanců (zvy�ování kvalifikace). 
Účastnické poplatky na konference � plavecký stadion � odborná konference APR ve dnech 

19. � 20. 4. 
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady � úhrada autorských odměn za provozování 

reprodukčních technických přístrojů na plaveckém stadionu proběhne ve 2. pololetí. 
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu � plavecký stadion � soudní poplatek za vymáhání 

pohledávky. 
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Program prevence kriminality - odpovědné místo 194  

V tabulkové části str. 19 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek � spoluúčast na programu prevence � byla pořízena 

vzduchová pumpa k raftu. 
Nákup materiálu jinde nezařazený � nákup drobného spotřebního materiálu a plynu do balonků 

na výstavu �Mobil salon 2007�. 
Slu�by peně�ních ústavů � poji�tění účastníků letního tábora v Přední Výtoni. 
Nájemné � za pronájem plynové lahve, nájemné za letní tábor dětí bude hrazeno ve 2. pololetí 

roku. 
Slu�by, �kolení a vzdělávání � prozatím nebylo čerpáno. 
Nákup ostatních slu�eb - slu�by spojené s realizací výstavby stánku na výstavu �Mobil salon 

2007�, dále odvoz dětí autobusem na letní tábor a zpět. 
Poho�tění � cukrovinky pro děti při pořádaných akcích. 
Věcné dary, hračky, ceny, odměny � nákup cen pro děti jako výher při pořádaných soutě�ích. 

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 

V tabulkové části str. 19 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek � byl zakoupen přístroj na přípravu topinek a sendvičů, 

varná konvice, hodiny a nádobí do kuchyňky v rekreačním středisku. 
Nákup materiálu jinde nezařazený � zahrnuje nákup hygienických potřeb, úklidových a čistících 

prostředků a ostatního potřebného materiálu pro údr�bu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci. 
Studená voda, teplo, elektrická energie, slu�by telekomunikací a radiokomunikací � výdaje 

spojené s provozováním rekreačního střediska. 
Slu�by po�t � nákup po�tovních známek nebyl zatím realizován. 
Nájemné � pronájem sálu na setkání zaměstnanců proběhne a� koncem roku. 
Nákup ostatních slu�eb � či�tění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače 

a rádia v rekreačním zařízení Nová Pec. 
Nákup ostatních slu�eb � rekreace � příspěvek na rekreaci byl poskytnut 49 zaměstnancům (do 

maximální vý�e 4 tis. Kč). 
Nákup ostatních slu�eb - dětská rekreace � příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 32 

dětem zaměstnanců (do maximální vý�e 2,5 tis. Kč). 
Nákup ostatních slu�eb - kultura a sport � bylo uhrazeno startovné a ubytování na sportovní hry 

ve Strakonicích, vstupné do divadel, zájezd do termálních lázní Bad Füssing, ly�ařské zájezdy, 
permanentky do sauny, na plovárnu a sportovního centra a byla také uhrazena záloha na zájezd do 
Itálie, který se bude konat v měsíci září. 

Nákup ostatních slu�eb � příspěvek na stravování � příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno 
jídlo pro zaměstnance činí 12,- Kč. 

Opravy a udr�ování � byla provedena oprava bojlerů a opravy �tuků a maleb 
v pokojích rekreačního zařízení Nová Pec. 

Poho�tění � poho�tění na setkání zaměstnanců, které se bude konat ke konci roku. 
Věcné dary � �ádný dar  nebyl v 1. pololetí zakoupen. 
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - rekreační poplatek obci Nová Pec za 

rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním středisku bude hrazen ve 2. pololetí. 
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu � penzijní připoji�tění - příspěvek na penzijní 

připoji�tění je poskytován pro 457 zaměstnanců ve vý�i 300,- Kč měsíčně. 
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu � byly poskytnuty půjčky 17-ti zaměstnancům na 

nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu. 

Příspěvkové organizace M�, Z� a �J - odpovědné místo 201 - 238 

tabulkové části str. 19 a 20 
Schválené rozpočty pro rok 2007 pro mateřské �koly, základní �koly a �kolní jídelny s právní 

subjektivitou byly sestaveny pro 31 příspěvkových organizací: 
15 mateřských �kol (u v�ech je �kolní jídelna) 
14 základních �kol (z nich� 12 má �kolní jídelnu) 
2 samostatné �kolní jídelny 
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Schválený rozpočet bě�ných výdajů �kolských zařízení v roce 2007 činí 114.497 tis. Kč a 
upravený rozpočet po zapojení finančních prostředků z minulých let do rozpočtu roku 2007 je ve vý�i 
118.882,9 tis. Kč. K úpravě rozpočtu neinvestičních výdajů do�lo u mateřských �kol Papírenská, 
Větrná, Jizerská, �pálova a Vrchlického. Úpravou rozpočtu u základní �koly Bezdrevská do�lo k 
navý�ení na opravy a udr�ování a spotřebu materiálu a u základní �koly Máj I k navý�ení rozpočtu 
zapojením dotace na aktivní politiku zaměstnanosti. 

U závazných ukazatelů - opravy a udr�ování budou prostředky čerpány převá�ně v době 
prázdninových měsíců, kdy se budou provádět na v�ech �kolských zařízeních ve�keré velké opravy 
(oprava fasád, výměna a nátěr oken, oprava střech a okapů, oprava a výměna PVC, osvětlení tříd a 
chodeb, oprava podlah v tělocvičnách a oprava sociálních zařízení). Polo�ka spotřeba energií je 
čerpána rovnoměrně v souladu se schváleným rozpočtem. Mzdové prostředky od zřizovatele byly 
vypláceny pradlenám, pracovníkům na základě uzavřených dohod (např. úklid sněhu a výběr 
�kolného) a ředitelům �kolských zařízení (odměny). Příspěvkové organizace provádějí odpisy 
nemovitého i movitého dlouhodobého majetku, který mají ve správě od zřizovatele a ostatního 
dlouhodobého majetku, který získaly formou sponzorských darů. Ostatní polo�ky jsou čerpány 
rovnoměrně v souladu s rozpočtovými pravidly.  

Nedílnou součástí hospodaření příspěvkových organizací jsou výnosy (stravné, �kolné, nájemné 
apod.), které jsou v plné vý�i zapojovány do hospodaření organizací.    v tis. Kč 

náklady 

Příspěvková 
organizace Spotřeba 

energií 
Opravy a 
udr�ování 

Spotřeba 
materiálu, 
slu�by a 
ostatní 
náklady 

Osobní 
náklady Odpisy

Výnosy Dotace 
celkem  

z toho 
dotace ze 
SR a Jč 

kraje 

HV 

M� Papírenská  417,4 263,0 1 114,2 3 150,7 115,8 776,7 4 849,0 3 209,0 564,6
M� Větrná 321,3 453,2 842,3 2 863,3 108,5 880,0 3 795,0 2 913,0 86,4
M� Jizerská 391,5 842,0 734,1 2 127,5 196,1 613,8 3 499,0 2 095,0 -178,5
M� Dlouhá  347,2 709,3 803,2 2 503,4 151,0 841,3 4 410,0 2 533,0 737,2
M� �pálova 493,5 267,3 868,2 2 504,0 122,3 617,4 4 570,0 2 524,0 932,1
M� Zeyerova  384,5 20,8 608,2 2 707,0 164,9 625,9 3 759,0 2 901,0 499,5
M� Pra�ská 121,4 80,7 252,7 1297,3 6,2 275,1 2 027,0 1 355,0 543,8
M� J. Opletala 318,8 1015,4 815,4 2948,6 188 667,7 5 605,0 2 895,0 986,5
M� U Pramene 178,5 42,4 446,8 1 301,2 74,6 367,5 2 389,0 1 351,0 713,0
M� Vrchlického  166,9 478,8 567,3 2 125,6 81,3 415,9 3 750,0 2 038,0 746,0
M� K. �těcha 367,3 43,7 898,2 3 523,8 254,1 833,5 5 206,0 3 808,0 952,4
M� Čéčova  301,0 34,1 580,8 2 292,6 103,8 518,8 3 090,0 2 382,0 296,5
M� Neplachova 163,3 63,9 586,6 2 033,5 98,8 598,8 3 071,0 2 177,0 723,7
M� Nerudova 242,9 191,9 886,8 2 581,0 109,2 579,0 4 167,0 2 457,0 734,2

M� E. Pittera 98,4 505,6 654,4 1 657,6 52,1 449,1 2 602,0 1 708,0 83,0

Z� Grünwaldova 508,4 212,4 2 456,5 10 699,4 610,0 1 962,4 13 737,0 11 403,0 1 212,7
Z� Bezdrevská  1 103,2 278,9 3 152,9 13 015,9 508,7 2 368,4 17 543,6 13 235,6 1 852,5
Z� Máj I 917,5 166,1 2 742,2 9 279,5 974,1 2 472,4 13 203,5 9 353,0 1 596,5
Z� Máj II 443,1 114,9 557,2 8 059,1 890,7 595,1 13 051,2 10 993,2 3 581,3
Z� Kubatova 598,5 207,0 2 788,3 8 268,3 597,4 2 217,1 10 634,0 8 702,0 391,6
Z� Matice �kolské  451,8 863,7 1 661,9 7 297,4 58,5 1 187,3 10 375,0 7 777,0 1 229,0
Z� L.Kuby  681,7 156,5 1 903,8 8 090,8 320,2 1 304,5 12 139,0 8 691,0 2 290,6
Z� O. Nedbala 1 676,4 1 298,1 3 662,8 17 320,8 1 040,3 3 609,7 23 039,0 17 987,0 1 650,3
Z� J. �. Baara 779,6 427,8 1 220,2 10 883,7 221,1 387,6 14 797,9 11 806,9 1 653,1
Z� a M� Nerudova  1 083,3 227,3 3 143,1 14 625,1 551,2 2 326,5 19 475,0 15 845,0 2 171,4
Z� Dukelská  543,4 802,6 1 525,0 10 192,3 104,5 499,6 14 853,1 12 639,1 2 184,9
Z� Pohůrecká  941,0 137,9 1 737,7 8 612,4 409,7 1 200,4 14 068,0 10 396,0 3 429,6
Z� a M� 
Rudolfovská  150,6 97,7 536,8 2 199,8 46,2 300,0 2 859,0 2 325,0 127,8
Z� a M� Vl. Rady  310,0 210,4 669,3 2 943,6 127,7 463,5 4 279,0 3 193,0 481,5

�J U Tří lvů 309,0 34,5 3 136,7 2 121,4 449,7 4 396,2 2 753,0 2 243,0 1 097,9
�J Rudolfovská 281,1 82,6 2 027,1 1 575,2 162,6 2 744,5 1 740,0 1 368,0 355,9
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Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261 - 276 
V tabulkové části str. 20 a 21 
      v tis. Kč

náklady 

Příspěvková 
organizace Spotřeba 

energií 
Opravy a 
údr�ba 

Spotřeba 
materiálu, 
slu�by a 
ostatní 
náklady 

Osobní 
náklady Odpisy

Výnosy Dotace 
celkem 

z toho 
dotace 
ze SR a 
Jč kraje 

HV 

Jeslová a azylová zařízení 420,7 391,5 604,4 5 426,7 104,4 632,8 7 242,0 0,0 927,1

Domov pro seniory Hvízdal 2 169,7 335,0 4 978,4 16 118,9 1 206,9 13 116,8 14 732,0 3 824,0 3 039,9

CSS Staroměstská 983,4 92,4 3 172,9 6 529,1 424,3 6 205,3 7 128,0 0,0 2 131,2

Domov pro seniory Máj  1 053,2 226,3 4 986,9 12 451,0 2 174,5 12 754,6 11 046,5 3 210,5 2 909,2

Jihočeské divadlo 1 366,2 557,9 16 033,8 36 908,0 2 462,4 11 874,6 34 912,0 1 366,0 - 10 541,7

Pohřební ústav města ČB 433,9 1 321,7 3 402,9 4 192,2 576,7 9 195,0 0,0 0,0 - 732,4

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 

V tabulkové části str. 20 
Příspěvková organizace, která provozuje jesle v ul. E. Pittera a K. �těcha a azylový dům 

v �erotínově ulici a azylový dům Filia v Nerudově ulici, dosáhla zlep�eného výsledku hospodaření ve 
vý�i 927,1 tis. Kč předev�ím přesunutím plánovaných velkých a finančně náročných stavebních oprav 
v jeslích E. Pittera do druhého pololetí roku na období prázdnin.  

Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 

V tabulkové části str. 20 
Zlep�eného výsledku hospodaření ve vý�i 3.039,9 tis. Kč bylo dosa�eno předev�ím 

nerovnoměrným čerpáním nákladů (nákup dal�ího drobného dlouhodobého majetku na vybavení 
o�etřovatelských stanic, kde teprve probíhají poptávková řízení a ni��ím nákupem materiálu - lo�ní 
prádlo, hygienické a desinfekční prostředky, kancelářské potřeby, který bude pokračovat předev�ím a� 
ve 2. pololetí roku). Ve spotřebě potravin se zvý�ení stravovací jednotky a navý�ení cen v 1. pololetí 
neprojevilo v takové míře jak se původně předpokládalo. Náklady na opravy a předev�ím na výměnu 
oken budou hrazeny také a� ve 2. pololetí. Dochází také k mírné úspoře u osobních nákladů, neboť 
noví pracovníci, kteří jsou potřební z důvodu transformace penzionu na domov pro seniory, byli 
přijímáni postupně dle potřeby v průběhu 1. pololetí. 

V oblasti výnosů se podařilo zvý�it tr�by z nájemného a stravného, tr�by za poskytování slu�eb 
u�ivatelům penzionu, tr�by za stravné zaměstnanců a také úhrady za pobyt v domově pro seniory. Byl 
zaznamenán i mírný nárůst bankovních úroků. 

Centrum sociálních slu�eb Staroměstská - odpovědné místo 265 

V tabulkové části str. 20 
Zlep�eného výsledku hospodaření ve vý�i 2.131,2 tis. Kč dosáhla organizace zejména 

transformací zařízení na domov pro seniory, neboť do�lo ke zvý�ení úhrad za pobyt a základní péči 
v souladu s platnou legislativou tím, �e zařízení nále�í příspěvek na péči za poskytované slu�by 
u�ivatelům. Dal�í mimořádné tr�by činí úhrady od zdravotních poji�ťoven, které nebylo mo�no při 
tvorbě rozpočtu na rok 2007 přesně stanovit. 

Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 

V tabulkové části str. 21 
Největ�í měrou na dosa�eném zisku ve vý�i 2.909,2 tis. Kč se podílejí tr�by za hrazenou zdravotní 

péči od zdravotních poji�ťoven, se kterými nebylo počítáno při tvorbě rozpočtu na rok 2007. Při tvorbě 
rozpočtu byla plánována dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve vý�i 10.592 tis. Kč, tato 
v�ak byla rozhodnutím ministerstva sní�ena na 6.421 tis. Kč, rozdíl bude plně pokryt úhradami od 
zdravotních poji�ťoven, zvý�ením tr�eb za stravné důchodců a stravné od Pečovatelské slu�by České 
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Budějovice a dále dal�ími tr�bami podle nového sociálního zákona, se kterými nebylo původně 
počítáno. 

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 

V tabulkové části str. 21 
Organizace vykázala za 1. pololetí ztrátu ve vý�i 10.541,7 tis. Kč. Ačkoliv Jihočeské divadlo v 1. 

pololetí roku 2007 dosáhlo vy��í výnosy o 1.647,4 tis. Kč oproti stejnému období roku 2006, tyto 
výnosy společně s příspěvkem od zřizovatele a ostatními dotacemi od jiných subjektů nestačily pokrýt 
zvý�ené náklady. Tyto ovlivnila předev�ím vy��í spotřeba materiálu, vy��í náklady na ostatní slu�by a 
zákonný nárůst mzdových prostředků. Hospodářský výsledek je také ovlivněn konstantním 
příspěvkem na činnost od zřizovatele. Deficit Jihočeského divadla by měl být částečně odstraněn ve 
druhé polovině roku po zapojení dotací od Jihočeského kraje, Ministerstva kultury ČR a příspěvku od 
města České Budějovice a tr�bami ze vstupného z otáčivého hledi�tě v Českém Krumlově, které jsou 
v�ak odvislé od klimatických podmínek.  

Pohřební ústav města České Budějovice - odpovědné místo 276 

V tabulkové části str. 21 
Příspěvková organizace Veřejné slu�by České Budějovice byla usnesením Zastupitelstva města 

České Budějovice č. 166/2007 ze dne 31.5.2007 přejmenována na Pohřební ústav města České 
Budějovice. Organizace hospodaří bez příspěvku od zřizovatele a za 1. pololetí roku vykázala ztrátu 
ve vý�i 732,4 tis. Kč. Důvodem této ztráty byly plánované náklady na opravu klimatizace v budově 
krematoria (ve vý�i 1.284 tis. Kč) a dále mimořádné náklady spojené s restrukturalizací organizace 
(zúčtování zůstatkových cen odprodaného majetku, odpis nevymahatelných pohledávek minulých 
období a náklady spojené s likvidací podniku v Dolní ul. - vyřazené dopravní značení). Do konce roku 
předpokládá organizace postupné sni�ování vykázané ztráty a dosa�ení vyrovnaného hospodářského 
výsledku za rok 2007. 

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 403 

V tabulkové části str. 21 
Provozní ztráta byla na období 1. pololetí 2007 plánována ve vý�i 98.820 tis. Kč. Skutečná 

provozní ztráta dosáhla vý�e 93.971 tis. Kč, tj. 95,1 %, úspora činí 4.849 tis. Kč. 
Plánovaný příjem dotací byl ve vý�i 108.668 tis. Kč, z toho 99.660 tis. Kč od města České 

Budějovice a 9.008 tis. Kč od příměstských obcí a Jihočeského kraje. Objem skutečně obdr�ené 
dotace dosáhl vý�e 108.617 tis. Kč, z toho dotace od města činila plánovaných 99.660 tis. Kč, dotace 
od obcí a Jihočeského kraje 8.957 tis. Kč. Mimo toho poskytlo město České Budějovice částku 
1.617,7 tis. Kč na mzdové prostředky. 

Celkové náklady, které byly plánovány ve vý�i 197.291 tis. Kč, byly čerpány na 97,2 %, tj. 
skutečné čerpání 191.830 tis. Kč, úspora činí 5.461 tis. Kč. Polo�ka spotřebované slu�by byla 
překročena o 123 tis. Kč. U ukazatele spotřebované nákupy do�lo za sledované období k úspoře 
2.930 tis. Kč. Nejvýrazněj�í výkyv je u spotřeby nafty - úspora 2.272 tis. Kč, spotřeba trakční energie - 
úspora 487 tis. Kč, spotřeba páry - úspora 420 tis. Kč. U výdajů za naftu se podařilo důsledným 
sledováním normovaných spotřeb na jednotlivé vozy výrazně sní�it celkovou spotřebu, rovně� tak 
vývoj ceny nafty nebyl tak progresivní jak se v plánu předpokládalo, tak�e dopad do finančního plnění 
je úspora 2.272 tis. Kč. Osobní náklady byly čerpány ve vý�i 75.229 tis. Kč proti plánu 76.135 tis. Kč, 
tj. úspora 906 tis. Kč. Nákladové mzdy byly čerpány na 98,3 %, průměrná mzda dosáhla vý�e 19 834,- 
Kč na plánovanou 19 755,- Kč. Odpisy a účty rezerv a opravných polo�ek byly plněny na 98 %. 
Odpisy skutečné činí 35.390 tis. Kč proti plánovaným 35.050 tis. Kč, překročení 340 tis. Kč je vlivem 
posunu zařazování majetku do provozu. Opravná polo�ka z přepravní kontroly je o 1.077 tis. Kč ni��í, 
výnosy jsou ni��í o 612 tis. Kč, důvodem je pokles záchytů z přepravní kontroly. V ostatních 
provozních nákladech je překročení 15 tis. Kč. Ve finančních nákladech je úspora 837 tis. Kč, na plán 
1.781 tis. Kč činí skutečnost 944 tis. Kč. Náklady na prodané zbo�í (nafta) byly splněny na 99,7 %, na 
plán 10.410 tis. Kč byla skutečnost 10.375 tis. Kč. 

Výnosy společnosti, které byly plánovány ve vý�i 98.471 tis. Kč, byly splněny na 99,4 %, tj. ve 
finančním vyjádření na 97.859 tis. Kč. Tr�by z hlavní činnosti, tj. jízdného MHD, byly splněny pouze na 
92,6 %, plán byl 61.830 tis. Kč, skutečnost 57.275 tis. Kč, tj. propad o 4.555 tis. Kč. Oproti stejnému 
období roku 2006 do�lo k poklesu o 2.410 tis. Kč. Tr�by středisek jsou proti plánu 2.813 tis. Kč ni��í o 
241 tis. Kč, tj. bylo dosa�eno 2.572 tis. Kč. Tr�by z reklamy se podařilo splnit na 109,8 % oproti plánu. 
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Tr�by z příle�itostné dopravy se za sledované období podařilo splnit na 148 %, kdy na plán 3.400 tis. 
Kč byly skutečné výkony 5.033 tis. Kč, tj. překročení o 1.633 tis. Kč. Ostatní tr�by a výnosy - plnění na 
98,7 %. Tr�by za prodané zbo�í (nafta) byly splněny na 99,7 %, na plán 10.860 tis. Kč byla skutečnost 
10.828 tis. Kč. 

Jihočeské leti�tě České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 404 

V tabulkové části str. 21 
Náklady celkem činily 4.616,1 tis. Kč. Za první pololetí roku nedo�lo k výraznému čerpání 

provozních ani investičních dotací. Vláda ČR rozhodla o převodu areálu na Jihočeský kraj na svém 
jednání dne 30. května 2007. V současnosti pracuje společná komise (Ministerstvo obrany, Jihočeský 
kraj, Jihočeské leti�tě České Budějovice, a.s.) na znění smlouvy o převodu a připravuje se fyzické 
předání areálu, v�ech objektů a části movitého vybavení. Z těchto důvodů nebylo mo�no vyu�ít 
finančních prostředků v souladu s plánem a čerpání se soustředilo pouze na nutnou údr�bu a přípravu 
leti�tě pro vydání licence na mezinárodní provoz. Vět�í čerpání finančních prostředků se předpokládá 
ve druhém pololetí roku po fyzickém převodu areálu.  

Výnosy z provozu celkem činily 314.6 tis. Kč. Za první pololetí se, vzhledem ke skutečnostem 
shora uvedeným, jedná pouze o výnosy z přistávacích poplatků a doplňkových slu�eb. Městem České 
Budějovice byla poskytnuta dotace na provoz ve vý�i 13.632,7 tis. Kč. 

 
 
 

1.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Městská policie - odpovědné místo 100  

V tabulkové části str. 22 
Budovy, haly a stavby � pořízeny �aluzie a kabelá� pro městský kamerový dohlí�ecí systém 

v budově městské policie. 
Stroje, přístroje a zařízení � byla zakoupena narkotizační pu�ka. 
Stroje, přístroje a zařízení � kamerový systém MKDS, Dopravní prostředky, Výpočetní 

technika � nebylo v 1. pololetí čerpáno. 

Finanční odbor - odpovědné místo 102 

V tabulkové části str. 22 
Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům � právnickým 

osobám, Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek a Investiční půjčené 
prostředky obyvatelstvu - FRB � v celkové vý�i 1.670 tis. Kč tvoří půjčky poskytnuté na zvelebení 
obytných domů dle vyhlá�ky města. 

Rezervy kapitálových výdajů � dočasné dr�ení volných finančních prostředků určených 
předev�ím na financování budoucích investic. Zůstatek k 30. 6. 2007 je 13.000 tis. Kč. 

Rezervy kapitálových výdajů � investiční dotace cizím organizacím - volné prostředky ve vý�i 
1.000 tis. Kč na poskytnutí investičních dotací organizacím na základě rozhodnutí rady města popř. 
zastupitelstva města. 

Rezervy kapitálových výdajů � rekonstrukce KD Slávie � finanční prostředky ve vý�i 15.200 tis. 
Kč určené na rekonstrukci KD Slávie na základě rozhodnutí zastupitelstva města. 

Rezervy kapitálových výdajů � kofinancování atletické dráhy Z� Pohůrecká a Z� Kubatova - 
finančních prostředky ve vý�i 1.000 tis. Kč byly v 1. pololetí převedeny na Z� Kubatovu na 
rekonstrukci víceúčelového sportovního areálu a zbytek prostředků ve vý�i 1.100 tis. Kč bude pou�it 
ve 2. pololetí.  

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 

V tabulkové části str. 22 
Budovy, haly a stavby � v rámci úprav radnice byla provedena realizace rozvodů pro televizní 

vysílání, doplněn přepá�kový displej na matričním úřadu v Jeronýmově ulici, dále do�lo k úpravě 
vstupu k přepá�kám odboru dopravy a silničního hospodářství v Kně�ské ul. a doplnění chlazení 
výtahů radnice. 

Stroje, přístroje a zařízení � nákup nebyl zatím realizován. 
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Dopravní prostředky � nákup 2 vozidel proběhne a� ve 2. pololetí. 

Odbor územního plánování a architektury - odpovědné místo 111 

V tabulkové části str. 22 
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku � urbanistická studie Litvínovická 

silnice � v 1. pololetí nebylo čerpáno, práce na US byly ukončeny - nedo�lo k dohodě vlastníků 
v ře�eném území, námitky vlastníků směřovaly do roviny územního plánu tzn., �e dohoda by byla 
podmíněna změnou územního plánu města. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - ÚPnM � změny - návrh změny 
územního plánu města České Budějovice - lokalita 3.6.1. U Vávrovských rybníků, změna závazné 
části územního plánu města České Budějovice dle schválené energetické koncepce statutárního 
města České Budějovice, aktualizace hlavního výkresu veřejně prospě�ných staveb ÚPnM České 
Budějovice v měřítku 1 : 5000 se zachycením právního vztahu ke dni 15. 12. 2006.  

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku � regenerace panelových sídli�ť � 
zpracování objemové studie polyfunkčního domu u prodejny Samka, sídli�tě Máj České Budějovice. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku � navazující dokumentace � v 1. pololetí 
nebylo čerpáno. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - US U Hada � úpravy návrhu urbanistické 
studie opatřené �U Hada� lokalita č. 3.8.1. v k.ú. České Budějovice 2, zpracování US opatřené �U 
Hada� � fáze B konečné dohotovení zakázky. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku US Nemanice � v 1. pololetí nebylo 
čerpáno. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku � US Kotva � urbanistická studie bude 
dokončena ve 2. pololetí roku 2007. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku � alternativní studie vedení trasy 
dálnice D3 � vypracování oponentního posouzení technického ře�ení dálnice D 3, fakturace probíhá 
v souladu se smlouvou.  

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku � UTP vyhodnocení zastavěnosti lokalit 
pro bydlení � územně technický podklad vyhodnocení zastavěnosti lokalit pro bydlení � dopracování 
fáze A studie �Analýza naplněnosti zastavitelných ploch, určených v územním plánu města České 
Budějovice pro různé formy bydlení�. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku � UTP vyhodnocení zastavěnosti lokalit 
pro individuální bydlení, změny podrobné UPD a generel přechodů pro chodce - aktualizace - 
čerpání proběhne ve 2. pololetí. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku � park Ro�nov � studie parku byla 
zastavena z důvodu nedoře�ených církevních restitucí. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku � rekapitulace ploch pro veřejné vyu�ití 
� bude realizováno ve 2. pololetí. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku � psí parky � v 1. pololetí nebylo čerpáno, 
studie je připravena na případné pokračování projektové dokumentace pro jednotlivé lokality.  

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku � soulad územního plánu s novým 
stavebním zákonem � prostředky budou čerpány na základě rozhodnutí vedení města o způsobu 
provedení aktualizace územního plánu města ve 2. pololetí roku 2007. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku � územně analytické podklady � bude 
čerpáno ve 2. pololetí. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku � parkování na sídli�ti Máj - zpracování 
studie proveditelnosti na sídli�ti Máj v Č. Budějovicích � fáze 1 � průzkum současného stavu. 

Investiční odbor - odpovědné místo 112 

V tabulkové části str. 22 a 23  
Skladba investičních akcí realizovaných v 1. pololetí: 
 
Komunikace a základní technická vybavenost 
•  proběhlo dofinancování rekonstrukce Lannovy třídy v úseku mezi ulicemi Na Sadech a 

Jeronýmova, dofinancování I. etapy stavebních úprav Jiráskova nábře�í a úprav in�enýrských 
sítí v Jubilejní ulici (akce byla realizována společně s Jihočeským krajem) a přednádra�ního 
prostoru (Nádra�ní ulice v úseku Rudolfovská � Kasárenská). 

•  byly dokončeny stavební úpravy Jirsíkovy ulice a zahájena rekonstrukce mostu v Jirsíkově ulici. 



Statutární město   Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2007 
České Budějovice 

48

•  proběhly stavební úpravy ulice V Hluboké cestě � v části ulice bylo provedeno její roz�íření, 
vybudován chodník a odvodnění komunikace. 

•  v rámci drobných staveb byly dokončeny chodníky v Kali�ti a v Klostermannově ulici, realizován 
byl chodník v Plavské ulici. 

 
Občanské stavby 
•  probíhala dal�í etapa rekonstrukce a dostavby fotbalového stadionu, byla dokončena 

vestavba herny stolního tenisu TJ Orel do severní tribuny. 
•  pokračovaly rekonstrukce objektů pro potřeby magistrátu města � proběhlo statické zaji�tění 

stropu a obvodové konstrukce objektu v Kně�ské 19, následně bude provedena půdní vestavba. 
•  byla zahájena výstavba osobonákladního výtahu u objektu Experiment � Lidická. 
•  byla zahájena rekonstrukce chlazení 1. LP zimního stadionu � byla provedena rekonstrukce 

strojovny chlazení, osazeny nové kompresory včetně v�ech ovládacích elementů a napojení na 
stávající systém. 

•  pokračovaly stavební úpravy bytových domů v ul. M. Horákové 72 a 74 � objekty se zateplují, 
zasklívají se pavlače, provádí se výměna zasklení oken, výměna vstupních dveří a podlahové 
topení. 

 
Vodohospodářské objekty 
•  v rámci realizace havarijních výústních objektů na kanalizaci byla provedena úprava 

kanalizace pod bytovým domem v Plzeňské ulici. 
•  v rámci rekonstrukce vodovodů a vodohospodářských strojních investic byly rekonstruovány 

armaturní �achty na kři�ovatkách ulic: Papírenská � Lidická, Papírenská � B. Němcové a na 
Dlouhé louce. 

•  v rámci rekonstrukce kanalizací byla vybudována přečerpávací stanice odpadních vod na 
Sokolském ostrově, úprava kanalizace v kři�ovatce ulic Jasanová � Halase a čerpací stanice 
odpadních vod v Ro�nově v areálu TJ Meteor. 

•  pomocí drená�ních objektů a �achet byly provedeny práce na odvodnění hřbitova v Mladém. 

Majetkový odbor - odpovědné místo 114 

V tabulkové části str. 23 
Výkupy staveb ZTV � výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví 

statutárního města České Budějovice (Kamarýtova ulice - Suché Vrbné). 
Budovy stavby a haly � výkup budov: k.ú. České Budějovice 4 � doplatek kupní ceny za výkup 

objektu Vodní 11, k.ú. České Budějovice 6 � výkup budovy bez čísla popisného (gará�) na pozemku  
parcelní číslo 368/2, k.ú. České Budějovice 7 � doplatek rozdílu v hodnotách směňovaných 
nemovitostí (budova bez čísla popisného na pozemku parcelní číslo 88/3). 

Pozemky � výkup pozemku parcelní číslo 973 v k. ú. České Budějovice 4 související s výkupem 
objektu Vodní 11, doplatek směňovaných pozemků v areálu Střelecký ostrov k.ú. České Budějovice 7, 
výkup lesních pozemků v k.ú. Haklovy Dvory přilehlých k obhospodařovaným pozemkům (součást 
ba�antnice Černi�) a výkup části pozemku zasahující do veřejného prostranství v k.ú. České 
Budějovice 5. 

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 

V tabulkové části str. 23 
Budovy, haly a stavby � světelná signalizační zařízení � na základě uzavřené smlouvy o dílo 

s firmou Signalbau Huber CZ, s.r.o. jsou hrazeny splátky investičního vkladu. 
Budovy, haly a stavby � nasvětlení přechodů � hrazen nákup projektové dokumentace na 

nasvětlení přechodů Strakonická ul., Husova ul. u Výstavi�tě, Sukova ul. 
Budovy, haly a stavby � chodníky, parkovi�tě a cyklostezky � ve 2. pololetí budou realizovány 

stavební úpravy vnitrobloku v Ha�kově ulici. 
Budovy, haly a stavby � přístře�ky MHD � do konce roku bude realizována výstavba přístře�ku 

MHD na Pohůrce - zastávka U Kří�ku. 
Budovy, haly a stavby � nasvětlení kostelů � ve 2. pololetí bude realizováno nasvětlení kostela 

Sv. Rodiny v ul. U Karla IV. 
Budovy, haly a stavby � multifunkční hři�tě � provedena výstavba multifunkčních hři�ť 

v lokalitách Klaricova ul., Větrná � Prachatická ul., výstavba dal�ích plánovaných hři�ť bude 
realizována ve 2. pololetí. 
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Budovy, haly a stavby � veřejné osvětlení � na základě uzavřené smlouvy s firmou ELTODO-
CITELUM, s.r.o. jsou z prostředků hrazeny splátky investičního vkladu. 

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 

V tabulkové části str. 23 a 24 
Programové vybavení - ekonomický SW � roz�íření ekonomického SW GINIS o modul 

�Zpracování hmotné nouze�. 
Programové vybavení - upgrade SW � roz�íření aplikace �Přestupky� a upgrade SW IPS 

Senzorů Cisco 4235. 
Programové vybavení � dosud nečerpáno. Ve 2. pololetí bude proplacen v současné době ji� 

implementovaný systém na centrální evidenci smluv (CES) a výkaznický software WVYK od firmy 
Gordic (sběr ekonomických výkazů od zřizovaných organizací) po uvedení do bezproblémového 
provozu. Dále jsou připravovány dal�í aplikace např. na evidenci objednávek a úkolů z porad  

Programové vybavení � matrika � dosud nečerpáno, ve 2. pololetí bude v případě potřeby 
uskutečněn nákup doplňkových modulů k systému pro vedení matriky v elektronické podobě. 

Programové vybavení � document management system (DMS) � ve 2. pololetí  bude 
provedena úhrada za převod SAS (Spisové a archivní slu�by) na novou verzi EZOP (Elektronické 
zpracování oběhu po�ty), která je nyní ji� v ostrém provozu.  

Programové vybavení � Intranet � úhrada závěrečné etapy tvorby Intranetového portálu. 
Zbývající prostředky budou pou�ity na dal�í rozvoj Intranetu dle potřeb vyplývajících z praktického 
pou�ívání tohoto portálu.  

Programové vybavení � Internet � roz�íření webových stránek o projekt webových map města 
(pou�ity nevyčerpané prostředky převedené z rozpočtu roku 2006) a o kulturní portál města. Ve 2. 
pololetí je plánováno přepracování webových stránek a roz�íření funkcionalit sekce �Sport�. 

Programové vybavení � integrace aplikací � prostředky nebyly čerpány. V roce 2006 jsme byli 
nuceni na�e aktivity v této oblasti zastavit a vyčkávat jaký vliv na nás (resp. na ná� informační systém) 
budou mít projekty jednotlivých resortních ministerstev. Zároveň je integrace aplikací v rámci 
implementací nových aplikací ji� realizována (například Centrální evidence smluv � CES). 

Programové vybavení � Microsoft � čerpání bude uskutečněno v závěru roku 2007. Jedná se o 
prostředky na platbu za u�ivatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních 
stanicích u�ivatelů, kancelářského balíku Office a u�ivatelské přístupové licence k serverovým 
slu�bám a po�tovním slu�bám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému 
Internetových stránek a intranetovému portálu. Tato platba je podlo�ena uzavřenou smlouvou 
Microsoft Enterprise Agreement z roku 2004 a navazuje na rámcové dokumenty podepsané mezi 
Svazem měst a obcí ČR, resp. Ministerstvem informatiky ČR a firmou Microsoft.  

Programové vybavení � splátky SW z outsourcingu - pravidelné platby za SW Citrix 
Presentation Server Metaframe XP, který je v majetku města a je splácen podle Dodatku číslo 4 ke 
smlouvě číslo 103/99 "Smlouva o koupi najaté věci" v pravidelných měsíčních splátkách.  

Programové vybavení � integrace MKDS a VISO � finanční prostředky budou rozpočtovou 
změnou převedeny do rozpočtu městské policie, která bude ve spolupráci s odborem informačních a 
komunikačních technologií realizovat výběrové řízení na dodavatele aplikace pro podporu činnosti 
městské policie včetně integrace městského kamerového dohlí�ecího systému (MKDS) a výstra�ného 
informačního systému obyvatelstva (VISO).  

Ostatní nákup DNM � roz�íření DTMM � geodetická zaměření rozvojových území města České 
Budějovice, na kterých dosud nebyla zpracována digitální technická mapa. Do�lo k roz�íření DTMM o 
lokalitu �U Tři Dubů � K Rybníku, dal�í území budou zpracována a doplněna ve 2. pololetí. 

Stroje, přístroje a zařízení � kamerový systém MKDS � za montá� kamerového bodu na 
sloupech trolejí zaplaceno 8,8 tis. Kč.  

Výpočetní technika � včetně upgrade HW � pořízení výkonněj�ích mobilních pracovi�ť 
(notebooků), nákup nových a roz�íření kapacity a funkčnosti stávajících serverů v celkové částce 796 
tis. Kč, tj. 33%. Po schválení RM bude 450 tis. Kč převedeno do bě�ných výdajů za účelem doplnění 
chybějících prostředků na úhradu obměny NC stanic (drobného dlouhodobého hmotného majetku). 

Výpočetní technika � bezpečnost � zatím nečerpáno. Zvý�ení bezpečnosti bylo zaji�těno 
upgradem programového vybavení IPS senzorů. Dal�ím krokem, který je plánován, je obměna plno-
stavového firewallu Cisco PIX 515 za nověj�í a výkonněj�í typ. 

Výpočetní technika � datové propojení budov � finanční prostředky byly navý�eny převodem 
nevyčerpaných kapitálových prostředků z rozpočtu roku 2006. Závěrečná část propojení objektů byla 
realizována počátkem roku 2007, proběhla akceptace díla a uvedení do provozu. Proplacení faktury 
se uskuteční ve 2. pololetí roku 2007. 



Statutární město   Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2007 
České Budějovice 

50

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 

V tabulkové části str. 24 
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku � revitalizace koněspře�ní dráhy 

v Českých Budějovicích � dosud nečerpáno, neboť územní rozhodnutí nenabylo právní moci a tím 
do�lo k posunutí termínu zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku � Město a voda � bude čerpáno dle 
smlouvy po vydání územního rozhodnutí na pořízení dokumentace ke stavebnímu povolení k projektu. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku � Freetime park Stromovka � in�enýrská 
činnost pro vydání územního rozhodnutí. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku � vyhledávací studie Plovárna v ČB, 
vyhledávací studie Dálniční přivaděč � bude čerpáno ve 2. pololetí na zpracování vyhledávací 
studie. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku � studie Strakonická ul. � M. Horákové 
� bude čerpáno ve 2. pololetí na přípravu studie proveditelnosti. 

Studie k ochraně osídlení a defragmentace území � bude čerpáno ve 2. pololetí na zpracování 
studie proveditelnosti a dal�ích příloh k �ádosti. 

Investiční transfery vysokým �kolám � podnikatelský inkubátor � bude čerpáno ve 2. pololetí 
dle uzavřené smlouvy � podpora pro začínající podnikatele. 

Mateřská �kola Jizerská - odpovědné místo 205 

V tabulkové části str. 24 
Z investiční dotace ve vý�i 200 tis. Kč bude ve 2. pololetí zakoupena elektrická pečící pánev a 

kotel na vaření. 

Mateřská �kola �pálova - odpovědné místo 207 

V tabulkové části str. 24 
Z investiční dotace ve vý�i 120 tis. Kč byl pořízen velkokapacitní mandl (pro odloučené pracovi�tě 

M� �elezničářská).  

Mateřská �kola J. Opletala - odpovědné místo 211 

V tabulkové části str. 24 
Poskytnutá investiční dotace ve vý�i 200 tis. Kč bude pou�ita na dovybavení �kolní zahrady.  

Základní �kola Grünwaldova - odpovědné místo 213  

V tabulkové části str. 24 
Z investiční dotace ve vý�i 3.500 tis. Kč bylo poukázáno 1.950 tis. Kč na zateplení budovy a 

související výměnu oken, rekonstrukci bytu �kolníka a rekultivaci a oplocení pozemku. 

Základní �kola Bezdrevská - odpovědné místo 214 

V tabulkové části str. 24 
Z investiční dotace ve vý�i 4.950 tis. Kč bylo �kole poukázáno 500 tis. Kč na vyzdění meziokenních 

stěn pavilonů, které bude provedeno ve 2. pololetí (zatím byla pořízena projektová dokumentace). 
Dále byly finanční prostředky ve vý�i 1.400 tis. Kč převedeny do rozpočtu bě�ných výdajů na výměnu 
oken. 

Základní �kola Máj I - odpovědné místo 215 

V tabulkové části str. 24 
Z investiční dotace ve vý�i 1.430 tis. Kč bylo poskytnuto 1.240,4 tis. Kč. Z prostředků byla 

zakoupena sně�ná fréza a telefonní ústředna, ve 2. pololetí bude pořízena klimatizace, dvě nerezové 
chladnice a elektrická tlaková pánev. 
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Základní �kola Kubatova - odpovědné místo 217 

V tabulkové části str. 24 
Investiční dotace v celkové vý�i 1.992 Kč tis. Kč, z toho 342 tis. Kč na rekonstrukci učebny biologie 

a pořízení třítroubé pece a 1.650 tis. Kč na rekonstrukci víceúčelového sportovního areálu (�kole byl 
poskytnut Krajským úřadem Jihočeského kraje České Budějovice grant ve vý�i 650 tis. Kč a 1.000 tis. 
Kč činí podíl zřizovatele). V 1. pololetí bylo poukázáno �kole 1.455 tis. Kč na rekonstrukci 
víceúčelového sportovního areálu, zbývající prostředky budou poskytnuty ve 2. pololetí.  

Základní �kola Matice �kolské - odpovědné místo 219 

V tabulkové části str. 24 
Z investiční dotace ve vý�i 27.000 tis. Kč na vybudování nové �kolní jídelny včetně strojního 

vybavení bylo odesláno 1.500 tis. Kč na pořízení projektové dokumentace. 

Základní �kola L. Kuby - odpovědné místo 220 

V tabulkové části str. 24 
Poukázána investiční dotace ve vý�i 660 tis. Kč na zateplení severní strany pavilonu a výstavbu 

oplocení areálu �kolního hři�tě.  

Základní �kola O. Nedbala - odpovědné místo 221 

V tabulkové části str. 24 
Investiční dotace ve vý�i 150 tis. Kč byla schválena na zakoupení universálního robotu do �kolní 

kuchyně pro pracovi�tě základní �koly E. Destinové. Vzhledem k tomu, �e byl robot získán darem, 
budou místo něho pořízeny ve 2. pololetí zahradní prvky. 

Základní �kola J. �. Baara - odpovědné místo 223 

V tabulkové části str. 24 
Z investiční dotace o celkové vý�i 2.112 tis. Kč bylo zatím poukázáno 1.900 tis. Kč na dokončení 

stavby výtahu, dal�í finanční prostředky budou čerpány ve 2. pololetí. 

Základní �kola a Mateřská �kola Nerudova - odpovědné místo 224 

V tabulkové části str. 24 
Investiční dotace ve vý�i 300 tis. Kč zaslána na pořízení dataprojektoru a objednacího terminálu do 

�kolní jídelny. 

Základní �kola Dukelská - odpovědné místo 225 

V tabulkové části str. 24 
Poskytnuta investiční dotace ve vý�i 250 tis. Kč na vybudování informačního centra. 

Základní �kola Pohůrecká - odpovědné místo 227 

V tabulkové části str. 24 
Schválená investiční dotace ve vý�i 680 tis. Kč na nákup plynového kotle, konvektomatu a 

skříňového mrazícího boxu. Čerpání finančních prostředků proběhne ve 2. pololetí. 

Mateřská �kola Vrchlického - odpovědné místo 230 

V tabulkové části str. 24 
Z investiční dotace ve vý�i 4.150 tis. Kč bylo poukázáno 150 tis. Kč na zahájení stavebních úprav - 

zhotovení přípravny jídla na odloučeném pracovi�ti M� Otakarova.   
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Mateřská �kola K. �těcha - odpovědné místo 231 

V tabulkové části str. 24 
Investiční dotace v částce 300 tis. Kč bude čerpána ve 2. pololetí na vybavení �kolní zahrady. 

Mateřská �kola Nerudova - odpovědné místo 234 

V tabulkové části str. 24 
Z poskytnuté investiční dotace ve vý�i 205 tis. Kč byla pořízena průmyslová su�ička a mandl do 

prádelny.  

Mateřská �kola E. Pittera - odpovědné místo 235 

V tabulkové části str. 24 
Z investiční dotace ve vý�i 50 tis. Kč byly provedeny stavební úpravy spočívající v zateplení částí 

�títu budovy (odstranění tepelného mostu v úrovni bytu �kolníka, kde vznikají plísně).  

Základní �kola a Mateřská �kola T. G. Masaryka, Rudolfovská - odpovědné 
místo 236 

V tabulkové části str. 25 
V rozpočtu byla schválena investiční dotace ve vý�i 700 tis. Kč na vybudování studia pro �kolní 

dru�inu a pro výuku výtvarné a hudební výchovy, kabinetu a skladovacího prostoru v prostorách půdy 
�koly. Vzhledem k tomu, �e se tato akce neuskuteční, budou finanční prostředky v 2. pololetí 
převedeny k dal�ímu vyu�ití na jinou organizaci. 

Základní �kola a Mateřská �kola Vl. Rady - odpovědné místo 237 

V tabulkové části str. 25 
Z investiční dotace ve vý�i 7.500 tis. Kč zatím bylo poskytnuto 288 tis. Kč na rekonstrukci 

hospodářského pavilonu a �kolní jídelny na odloučeném pracovi�ti mateřské �koly Kali�nická. 

�kolní jídelna Rudolfovská - odpovědné místo 238 

V tabulkové části str. 25 
V 1. pololetí nebyla investiční dotace ve vý�i 2.000 tis. Kč poskytnuta. Ve 2. pololetí plánuje 

organizace pořízení kotle s míchacím zařízením. 

Centrum sociálních slu�eb Staroměstská - odpovědné místo 265 

V tabulkové části str. 25 
Investiční dotace ve vý�i 1.660 tis. Kč na rekonstrukci výtahů, pořízení čistícího automatu na 

podlo�ní mísy a hydraulického zvedáku s příslu�enstvím k polohování bude poskytnuta ve 2. pololetí. 

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 403 

V tabulkové části str. 25 
Investiční dotace od města ve vý�i 1.000 tis. Kč na nákup dopravních prostředků MHD bude 

čerpána ve 2. pololetí. 

Jihočeské leti�tě České Budějovice, a.s. - odpovědné místo 404 

V tabulkové části str. 25 
Investiční dotace ve vý�i 1.500 tis. Kč bude poskytnuta dle uzavřené smlouvy ve 2. pololetí. 

Správa domů, s.r.o. - odpovědné místo 410  

V tabulkové části str. 25 
Budovy, haly a stavby � rekonstrukce bytového fondu � uvolněna pozastávka z roku 2006 

zhotoviteli zateplení objektu Riegrova 85 na základě odstranění vad, provedena modernizace prostoru 
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v objektu Krajinská 33 - zaji�tění plynového etá�ového topení a zaji�těna dodávka a montá� 
výměníkové stanice pro objekt Senová�né náměstí 13. 

Budovy, haly a stavby � Lannova 6 � v 1. pololetí nečerpáno. 
Budovy, haly a stavby � Kanovnická 2 � přelo�ení kabelů NN a přemístění rozvodné skříně dle 

uzavřené smlouvy s firmou E.ON a.s., zpracování projektu k uzavření loubí a rekonstrukci dvou 
bytových jednotek v objektu a zaji�těna přelo�ka telefonních kabelů. 

Budovy, haly a stavby � Pra�ská 19 � uvolněna pozastávka zhotoviteli z roku 2006 na základě 
odstranění vad a nedodělků k 31. 5 .2007. 

Budovy, haly a stavby � Krajinská 13 � Masné krámy � provedeny demoliční práce, doposud 
chybí poslední z řady stavebních povolení na dostavbu sociálního zařízení a kuchyně, které je 
v současné době ve fázi odvolacího řízení v úrovni Krajského úřadu Jihočeského kraje - pro jeho 
zaji�tění byly připravovány dal�í podklady ze strany zainteresovaných partnerů a ATELIERU E.I.S. 
s.r.o. 

Budovy, haly a stavby � U Černé vě�e 14 � pro rekonstrukci bytu byla dopracována projektová 
dokumentace se zaji�těním stavebního povolení. Stavební práce byly zahájeny v měsíci červnu a 
budou pokračovat restaurováním trámového stropu a celkovou rekonstrukcí bytu a společných 
prostor. 

Budovy, haly a stavby � K. Weise 16, Dlouhá 20, Hroznova 24 � v 1. pololetí nečerpáno, 
stavební práce proběhnou v 2. pololetí. 

 
 
 

2. Komentář k financování  
V tabulkové části str. 26 

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - obsahuje změnu stavů 
ve�kerých bankovních účtů města. Rozdíl skutečnosti oproti upravenému rozpočtu je ovlivněn 
předev�ím překročením rozpočtovaných příjmů (plnění na 56,76 %) a čerpáním kapitálových výdajů 
pouze na 18,02 %. 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - v celkové vý�i 21.421,2 tis. 
Kč tvoří: 
•  splátka úvěru HVB Bank, a.s. (rekonstrukce Zimního stadionu) 5.666,7 tis. Kč 
•  splátky nájemného 46 b.j. ul. J. Bendy 256,5 tis. Kč 
•  splátky nájemného ul. Fr. Ondříčka 96 tis. Kč 
•  splátky nájemného Dubenská ul. 2.097,5 tis. Kč 
•  splátka úvěru ČMZRB, a.s. (výstavba průmyslové zóny Husova kolonie) 2.160,0 tis. Kč 
•  splátka smluvní podpory SF�P (Trakční a trolejové vedení v Pekárenské ul.) 1.002,0 tis. Kč 
•  splátka návratné finanční výpomoci Ministerstvu financí (bezúplatné půjčky 

občanům, kterým jejich zaměstnavatelé zadr�ovali mzdy) 10,0 tis. Kč 
•  splátka úvěru �B, a.s. (na výstavbu 146 b.j., 54 b.j. a na Dlouhý most) 7.486,4 tis. Kč 
•  splátka úvěru �B, a.s. (nákup nízkopodla�ních autobusů a nízkopodla�ních  

kloubových trolejbusů pro Dopravní podnik města České Budějovice a.s.) 2.646,1 tis. Kč 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity � příjmy a výdaje - tvoří účetní rozdíl mezi 

počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s. v částce -424,6 
tis. Kč. 
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