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Korábková P. 1 27.6.2017 

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 82 AŽ 92 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017 
 

Rada města České Budějovice dne 26. 06. 2017 č. usnesení 943/2017 
 
Rozpočtové opatření číslo 82 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí o zapojení přijaté vratky příspěvku z roku 2016 na lyžařský kurz pro 

nezletilou v pěstounské péči ve prospěch běžných výdajů na nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1099 – Ostatní přijaté vratky transferů (UZ 13010) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 5.000,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství  

 zvýšení 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 + 5.000,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství  

 

Rozpočtové opatření číslo 83 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace ZŠ Nová 

na pořízení drobného dlouhodobého majetku do nové třídy I. ročníku, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných 

výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2550 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 218 – ZŠ Nová 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 236.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 236.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 84 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru 

určených na základní školy – stavby ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

T. G. Masaryka na zhotovení plastové kopie busty T. G. Masaryka, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6267 – Základní školy – stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 612l – Budovy, haly a stavby - 90.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6122 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 236 – ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 90.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 85 
Na základě požadavku odboru vnitřních věcí o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na opravy a udržování – 

ostatní ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů na investiční výdaje spojené s umístěním nové buňky (karanténa) v útulku 

pro kočky v katastru Zavadilka, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2247 – Opravy a udržování – ostatní 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5171 – Opravy a udržování - 55.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6469 – Budovy, haly a stavby – centrum pro ochranu zvířat 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 55.000,00 Kč 

§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 
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Korábková P. 2 27.6.2017 

Rozpočtové opatření číslo 86 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ Nerudova na pořízení drobného dlouhodobého majetku do nových tříd MŠ v ul. K. Šatala, navrhujeme zapojení 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2556 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 224 – ZŠ a MŠ Nerudova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 138.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 138.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 87 
Na základě požadavku odboru vnitřních věcí o zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu 

„Zlepšení péče o zvířata v městském útulku 2017“ ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na nákup materiálu, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 424) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 50.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2210 – Nákup materiálu jinde nezařazený (UZ 424) 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený + 50.000,00 Kč 

§ 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 

 

Rozpočtové opatření číslo 88 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt 

„MŠ U Pramene - šablony“ (1. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

MŠ U Pramene, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši  44.809,92 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 253.922,88 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 298.732,80 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3848 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši  44.809,92 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 253.922,88 Kč) 

 

odpovědné místo 212 – MŠ U Pramene 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 298.732,80 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 89 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt 

„MŠ E. Pittera, ČB - Šablony “ (1. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

MŠ E Pittera, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši  38.684,52 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 219.212,28 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 257.896,80 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3849 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši  38.684,52 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 219.212,28 Kč) 

 

odpovědné místo 235 – MŠ E. Pittera 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 257.896,80 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 
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Rozpočtové opatření číslo 90 
Na základě žádosti odboru Stavební úřad o navýšení rozpočtu běžných výdajů určených na nákup ostatních služeb na 

úhradu znaleckých posudků při vyvlastňování pozemků v souvislosti se stavbou dálnice D3, navrhujeme zapojení 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2282 – Nákup ostatních služeb 

odpovědné místo 113 – odbor stavební úřad 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 100.000,00 Kč 

§ 2169 – Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách  

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 100.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 91 
Na základě žádosti odboru kancelář primátora o navýšení rozpočtu běžných výdajů určených na ostatní nákupy jinde 

nezařazené na úhradu členských příspěvků na rok 2017 ve spolku CIVINET Česká a Slovenská republika, z. s. a v Nadaci pro 

Jihočeské cyklostezky navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2408 – Ostatní nákupy jinde nezařazené Silva Nortica, CIVINET (20.000 Kč) 

akce/účel 2605 – Ostatní nákupy jinde nezařazené Nadace pro Jč. cyklostezky, Asociace měst pro cyklisty (47.000 Kč) 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené + 67.000,00 Kč 

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 67.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 92 
Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na ZTV Nové Roudné – 

3. etapa ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. na likvidaci zpevněných panelových ploch 

v prostoru plánovaného záchytného parkoviště v Jírovcově ulici, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6861 – ZTV Nové Roudné – 3. etapa 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 2.000.000,00 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6489 – Budovy, haly a stavby – parkoviště Jírovcova 

odpovědné místo 410 – SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 2.000.000,00 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 

 


