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SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 62 AŽ 69 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017 
 

Rada města České Budějovice dne 22. 05. 2017 č. usnesení 728/2017 
 
Rozpočtové opatření číslo 62 

Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR a požadavku odboru sociálních věcí o snížení státního příspěvku na výkon 

pěstounské péče pro rok 2017 navrhujeme snížení rozpočtu běžných výdajů na výkon pěstounské péče: 

 snížení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13010) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu - 36.000,00 Kč 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3464 – Nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče (UZ 13010) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 36.000,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství  

 

 

Rozpočtové opatření číslo 63 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Podpora“ 

(1. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši 172.081,81 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 975.130,19 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.147.212,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3201 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši 172.081,81 Kč)  

   (UZ 1035 33063 ve výši 975.130,19 Kč) 

odpovědné místo 214 – ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.147.212,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 
Rozpočtové opatření číslo 64 

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

vzdělávání v MŠ Zeyerova“ (1. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

MŠ Zeyerova, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši   50.185,26 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 284.383,14 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 334.568,40 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3840 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši   50.185,26 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 284.383,14 Kč) 

odpovědné místo 209 – MŠ Zeyerova 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 334.568,40 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 
Rozpočtové opatření číslo 65 

Na základě požadavku Městské policie v rámci odpovědného místa Program prevence kriminality o zapojení neinvestiční 

dotace ze státního rozpočtu na projekt „České Budějovice – Asistenti prevence kriminality 2017“ ve prospěch zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů na platy a s tím související odvody pro 4 asistenty, na DPP pro mentora, na zajištění supervize (extra 

dohledu), na školení strážníků a příspěvek na telefon, a současně zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního 

odboru na vlastní podíl k dotaci a na dofinancování 3 asistentů prevence kriminality ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných 

výdajů odpovědného místa Program prevence kriminality, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 14032) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 895.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3543 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru (601.750,00 Kč) (UZ 14032) 

akce/účel 3543 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru (451.400,00 Kč) 

akce/účel 3412 – Ostatní osobní výdaje (60.000,00 Kč) (UZ 14032) 

akce/účel 3544 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost (150.450,00 Kč) (UZ 14032) 

akce/účel 3544 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost (112.800,00 Kč) 
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akce/účel 3545 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (54.200,00 Kč) (UZ 14032) 

akce/účel 3545 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (40.600,00 Kč) 

akce/účel 3729 – Služby telekomunikací a radiokomunikací (4.600,00 Kč) (UZ 14032) 

akce/účel 2518 – Služby školení a vzdělávání (12.000,00 Kč) (UZ 14032) 

akce/účel 2519 – Nákup ostatních služeb (12.000,00 Kč) (UZ 14032) 

odpovědné místo 194 – Program prevence kriminality 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 1.053.150,00 Kč 

položka 5021 – Ostatní osobní výdaje + 60.000,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost + 263.250,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 94.800,00 Kč 

položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací + 4.600,00 Kč 

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání + 12.000,00 Kč  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 12.000,00 Kč 

§ 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 604.800,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 66 

Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na rozšíření kapacity 

MŠ E. Destinové - stroje a zařízení ve prospěch rozpočtu běžných výdajů určených na úhradu drobného hmotného 

dlouhodobého majetku do nově vybudované kuchyně v rámci rozšíření kapacity MŠ E. Destinové, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7009 – Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení - 1.700.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

v akce/účel 3839 – DHDM – Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek + 1.700.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 67 

Na základě požadavku investičního odboru o snížení části rozpočtu kapitálových výdajů určených na Jihočeské divadlo – 

stavby na rekonstrukci stropů v budově Malého divadla a zároveň snížení odvodu z Fondu investic příspěvkové organizace 

Jihočeské divadlo (bude realizováno samotnou příspěvkovou organizací pořízení nových osvětlovacích ramp a úprava 

zvukařské kabiny), navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6273 – Jihočeské divadlo - stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 650.000,00 Kč 

§ 3311 – Divadelní činnost 

 snížení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1222 – Odvody příspěvkových organizací – Jihočeské divadlo 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací - 650.000,00 Kč 

§ 3311 – Divadelní činnost 

 

Rozpočtové opatření číslo 68 

Na základě požadavku investičního odboru na přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na Sportovní zařízení 

města – stavby ve prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů příspěvkové organizace Sportovní zařízení města 

k poskytnutí investičního transferu na dofinancování vybudování vířivky v prostoru plaveckého stadionu, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6392 – Sportovní zařízení města - stavby  

odpovědné místo 112 – investiční odbor  -  1.200.000,00 Kč 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby  

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6404 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 250 – Sportovní zařízení města České Budějovice 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO + 1.200.000,00 Kč 

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 
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Rozpočtové opatření číslo 69 
Zapojení neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon sociální práce (s výjimkou agendy 

sociálně-právní ochrany dětí) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí na výkon sociální práce 

(272.000 Kč), odboru vnitřních věcí na cestovné (28.000 Kč) a odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím 

související odvody na úseku sociální pomoci (3.849.580 Kč). Současně navrhujeme snížení rozpočtu běžných výdajů 

(z rozpočtu města) kanceláře tajemníka ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované 

rezervy: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13015) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 4.149.580,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13015) 
akce/účel 3841 – Služby školení a vzdělávání – výkon sociální práce  

akce/účel 3842 – Nákup ostatních služeb – výkon sociální práce  

akce/účel 3843 – Nákup materiálu jinde nezařazený – výkon sociální práce  

akce/účel 3844 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výkon sociální práce  

akce/účel 3845 – Ochranné pomůcky – výkon sociální práce  

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5167 – Služby, školení a vzdělávání  + 80.000,00 Kč 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 71.000,00 Kč 

položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený + 40.000,00 Kč 

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek + 76.000,00 Kč 

položka 5132 – Ochranné pomůcky + 5.000,00 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13015) 
akce/účel 2248 – Cestovné 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5173 – Cestovné + 28.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13015) 

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 + 2.863.845,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 715.961,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 257.746,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 12.028,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části (bez UZ) 
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 - 2.863.845,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. - 715.961,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 257.746,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 12.028,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 3.849.580,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 


