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Korábková P. 1 15.8.2017 

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 105 AŽ 108 A 110 AŽ 118 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017 
 

Rada města České Budějovice dne 14.08.2017  č. usnesení 1110/2017 

 
Rozpočtové opatření číslo 105 

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na snížení rozpočtu  běžných výdajů určených na neinvestiční 

transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám (nepodepsání smlouvy ze strany žadatele o dotaci na 

projekt „Festival světel“) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy, 

navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2106 – Neinv. transfery nefin. podnikatelským subjektům – právnickým osobám 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5213 – Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům – právnickým osobám - 250.000,00 Kč 

§ 3392 - Zájmová činnost v kultuře 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 250.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 106 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

T. G. Masaryka na opravu topného systému, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru, 

navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2567 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

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

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 150.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 150.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 107 

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

„ZŠ Kubatova“ (1. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kubatova, 

navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši    189.231,85 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 1.072.313,75 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.261.545,60 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3289 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši    189.231,85 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 1.072.313,75 Kč) 

odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.261.545,60 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 108 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt 

„Šablony“ (1. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ Grünwaldova, 

navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši 150.407,64 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 852.309,96 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.002.717,60 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3207 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši 150.407,64 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 852.309,96 Kč) 

 

odpovědné místo 213 – ZŠ Grünwaldova 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.002.717,60 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 



___________________________________________________________________________________________________________________ 
Korábková P. 2 15.8.2017 

Rozpočtové opatření číslo 109 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – 

Dům umění pro finanční krytí vypsání veřejné zakázky a uzavření smlouvy na odměny příkazníkům k zajištění provozu 

výstavního prostoru Galerie v Domě umění v roce 2018, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů 

finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – Dům umění  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 600.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 600.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 110 

Na základě požadavku odboru rozvoje a veřejných zakázek o navýšení rozpočtu běžných výdajů na konzultační, 

poradenské a právní služby – KD Slavie na zpracování podkladů pro koncesní řízení (zpracování ekonomické studie 

proveditelnosti a výběr provozovatele KD Slavie), navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního 

odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3821 – Konzultační, poradenské a právní služby – KD Slavie  

odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek 

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 530.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 530.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 111 

Na základě požadavku odboru kancelář primátora na zvýšení rozpočtu  běžných výdajů k poskytnutí neinvestiční dotace 

pro Gymnázium J. V. Jirsíka na zajištění reprezentace města v rámci cesty pěveckého souboru Mendík do Říma a Vatikánu, 

navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3854 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím + 50.000,00 Kč 

§ 2143 – Cestovní ruch 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 50.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 112 

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 odboru správy veřejných statků na opravy 

a udržování světelných signalizačních zařízení a ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru vnitřních věcí na opravy 

a udržování - ostatní, navrhujeme: 

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

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady + 344.086,00 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 + 155.126,00 Kč 

§ 2212 – Silnice 

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

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5171 – Opravy a udržování + 188.960,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 



___________________________________________________________________________________________________________________ 
Korábková P. 3 15.8.2017 

 
Rozpočtové opatření číslo 113 

Zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku 

přestupkového řízení za 1. pololetí roku 2017 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované 

rezervy, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1117 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí + 55.000,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 55.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 114 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizace 

MŠ K. Štěcha na vícepráce spojené s opravou kanalizace a rozvodů vody v hospodářském pavilonu – I. etapa, navrhujeme 

zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2562 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 231 – MŠ K. Štěcha  

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 99.500,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 99.500,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 115 
Zapojení druhé splátky účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017 ve prospěch zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím související odvody. 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 13011) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 4.145.085,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011) 

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 + 3.083.682,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst. + 770.921,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 277.531,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 12.951,00 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 - 3.083.682,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. - 770.921,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 277.531,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 12.951,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 4.145.085,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 



___________________________________________________________________________________________________________________ 
Korábková P. 4 15.8.2017 

 
Rozpočtové opatření číslo 116 

Na základě požadavku odboru ochrany životního prostředí o zvýšení rozpočtu běžných výdajů určených na nákup ostatních 

služeb – ekologická výchova na zajištění projektu „Včelařem na zkoušku“ navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy 

běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2054 – Nákup ostatních služeb – ekologická výchova 

odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 50.000,00 Kč 

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 50.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 117 

Na základě požadavku majetkového odboru o zvýšení rozpočtu běžných výdajů na ostatní neinvestiční výdaje jinde 

nezařazené na vrácení uhrazeného nájemného vč. úroku z prodlení společnosti premium house s. r. o. dle rozhodnutí Krajského 

soudu v ČB, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3585 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 

odpovědné místo 114 – odbor majetkový 

položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené + 238.000,00 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 - 238.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 118 

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

„Šablony“ (1. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ Jizerská, 

navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši    54.836,64 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 310.740,96 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 365.577,60 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3856 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši    54.836,64 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 310.740,96 Kč) 

 

odpovědné místo 205 – MŠ Jizerská 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 365.577,60 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 


