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Korábková P. 1 21.3.2017 

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 20 AŽ 25 A 28  

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017 

 

Rada města České Budějovice dne 6. 3. 2017 č. usnesení 313/2017 
 
Rozpočtové opatření číslo 20 

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Sedmikráska“ 

(1. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ V. Špály, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši  46.421,46 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 263.054,94 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 309.476,40 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3824 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši  46.421,46 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 263.054,94 Kč) 

 

odpovědné místo 207 – MŠ V. Špály 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 309.476,40 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 21 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt 

„MŠ J. Opletala, 22, ČB Šablony“ (1. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

MŠ J. Opletala, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši  52.899,84 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 299.765,76 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 352.665,60 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3825 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši  52.899,84 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 299.765,76 Kč) 

 

odpovědné místo 211 – MŠ J. Opletala 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 352.665,60 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 
Rozpočtové opatření číslo 22 

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění 

(za škody způsobené na majetku města) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na opravy a udržování světelných signalizačních 

zařízení, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1091 – Přijaté pojistné náhrady 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady + 108.520,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2631 – Opravy a udržování – světelná signalizační zařízení 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5171 – Opravy a udržování + 108.520,00 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 

Rozpočtové opatření číslo 23 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o zvýšení rozpočtu běžných výdajů na ostatní neinvestiční výdaje 

jinde nezařazené k vrácení poměrné části úplaty za zvláštní užívání místní komunikace v ul. B. Smetany a Otakarova (změna 

výměry a zkrácení doby trvání záboru) navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3228 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené + 57.200,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 57.200,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 



___________________________________________________________________________________________________________________ 

Korábková P. 2 21.3.2017 

Rozpočtové opatření číslo 24 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na poskytnutí 

neinvestičních transferů společnosti Borovka Event, s. r. o. na podporu projektu „Festival světla“ (250.000 Kč) a Tanečnímu 

centru TC Move 21, z. s. na reprezentaci města na seriálu Mistrovství ČR tanečních formací (40.000 Kč) navrhujeme zapojení 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2106 – Neinv.transf. nefin. podnik. subj. – právnickým osobám 

akce/účel 2114 – Neinvestiční transfery spolkům  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5213 – Neinv.transf. nefin. podnik. subj. – právnickým osobám + 250.000,00 Kč 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 40.000,00 Kč 

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 290.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 25 
Na základě požadavku odboru kancelář tajemníka o zvýšení rozpočtu běžných výdajů na platy zaměstnanců v pracovním 

poměru a s tím související odvody k vyplacení mimořádných odměn zaměstnancům za cílové úkoly provedené v rámci 

projektu „Doprava v klidu“ navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 

akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 

odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 500.000,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti + 125.000,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 45.000,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 2.100,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 672.100,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 28 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové 

organizace Základní škola Dukelská na navýšení závazného ukazatele opravy a udržování na úhradu nákladů spojených 

s odstraněním havarijního stavu na výměníku tepla v budově školy, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných 

výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2557 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 

odpovědné místo 225 – ZŠ Dukelská 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 84.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 84.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 


