
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Korábková P. 1 25.9.2017 

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 128 AŽ 140 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017 
 

Rada města České Budějovice dne 25.09.2017  č. usnesení 1318/2017 

 
Rozpočtové opatření číslo 128 

Na základě požadavku správního odboru na zapojení neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s přípravnou fází 

volby prezidenta České republiky v roce 2018 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98008) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu + 30.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 98008) 
akce/účel 3415 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

odpovědné místo 110 - správní odbor  

položka 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 30.000,00 Kč 

§ 6118 – Volba prezidenta republiky 

 

Rozpočtové opatření číslo 129 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění 

projektu výstavy „Martin Rauch-hliněná architektura“ v Galerii současného umění a architektury v Domě umění v Českých 

Budějovicích na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb - Dům umění, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 428) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 20.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – Dům umění (UZ 428) 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 20.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 130 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „MŠ Pražská“ 

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

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši  33.093,90 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 187.532,10 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 220.626,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3859 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši  33.093,90 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 187.532,10 Kč) 

 

odpovědné místo 210 – MŠ Pražská 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 220.626,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 131 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „MŠ Dlouhá“ 

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

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši   45.332,28 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 256.882,92 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 302.215,20 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3860 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši   45.332,28 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 256.882,92 Kč) 

 

odpovědné místo 206 – MŠ Dlouhá 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 302.215,20 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 



___________________________________________________________________________________________________________________ 
Korábková P. 2 25.9.2017 

Rozpočtové opatření číslo 132 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

rozšiřující služby škol ve prospěch zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace ZŠ Máj I na pokrytí nákladů 

v oblasti primární prevence pro uskutečnění adaptačních kurzů a programů selektivní prevence pro vybrané třídy, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3564 – Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené - 39.000,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2547 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 

odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 39.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 133 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na snížení rozpočtu běžných výdajů určených na nespecifikované 

rezervy - odpisy příspěvkových organizací ve prospěch zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace 

ZŠ Grünwaldova z důvodu zvýšených odpisů (předání dlouhodobého majetku ke konci roku 2016 po schválení rozpočtu na rok 

2017), navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3184 – Nespecifikované rezervy – odpisy PO 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 195.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2545 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 

odpovědné místo 213 – ZŠ Grünwaldova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO + 195.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 134 
Na základě požadavku odboru útvar hlavního architekta o převod části rozpočtu kapitálových výdajů určených na ostatní 

nákupy DNM – Mariánské náměstí do rozpočtu běžných výdajů na konzultační, poradenské a právní služby – dopravní 

podklady a expertní činnost na činnost nezávislých expertů, kteří se zúčastní jednání na projektech a na nákup ostatních služeb 

– výstavy a propagace k propagaci kultury města na uvedení domu v ul. Fráni Šrámka jako kulturní památky města České 

Budějovice, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 6455 – Ostatní nákupy DNM – Mariánské náměstí 

odpovědné místo 107 – útvar hlavního architekta 

položka 6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku -  500.000,00 Kč 

§ 3636 – Územní rozvoj 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2266 – Konzultační, poradenské a právní služby – dopravní podklady 

akce/účel 3339 – Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost  

akce/účel 3428 – Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace  

odpovědné místo 107 – útvar hlavního architekta 

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby +  440.000,00 Kč 

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby +  30.000,00 Kč 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb +  30.000,00 Kč 

§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy 

§ 3635 – Územní plánování 

§ 3635 – Územní plánování 

 

Rozpočtové opatření číslo 135 
Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci „Programu regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón na rok 2017“ na zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru památkové péče k poskytnutí 

neinvestičních transferů, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 34054) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 645.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 34054) 

akce/účel 2722 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 

akce/účel 2680 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 

odpovědné místo 121 – odbor památkové péče 

položka 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám + 395.000,00 Kč 

položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem + 250.000,00 Kč 

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 



___________________________________________________________________________________________________________________ 
Korábková P. 3 25.9.2017 

Rozpočtové opatření číslo 136 
Na základě požadavku odboru kancelář primátora o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na konzultační, 

poradenské a právní služby ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů na nákup akcií – Teplárna k vyplacení znaleckého 

posudku a odměny pověřené osobě zajišťující činnost nuceného přechodu účastnických cenných papírů (součást pořizovací 

ceny), navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2386 – Konzultační, poradenské a právní služby 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby - 362.879,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6485 – Nákup akcií - Teplárna 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 6201 – Nákup akcií + 362.879,00 Kč 

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 137 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

rozšiřující služby škol ve prospěch zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vl. Rady na oblast 

primární prevence na projekt „Spolu“ a „Kamarádi online“, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3564 – Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené - 12.000,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2568 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 237 – ZŠ a MŠ Vl. Rady 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 12.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 138 
Zapojení účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního 

hospodáře za II. čtvrtletí roku 2017 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany životního prostředí na neinvestiční 

transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám, právnickým osobám a na účelové neinvestiční transfery 

fyzickým osobám - činnost OLH, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 29008) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 751.017,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 29008) 

akce/účel 3516 – Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyzickým osobám – činnost OLH 

akce/účel 3517 – Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-právnickým osobám – činnost OLH 

akce/účel 3518 – Účelové neinv.transf.fyzickým osobám – činnost OLH 

odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí 

položka 5212 – Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyzickým osobám + 161.017,00 Kč 

položka 5213 – Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-právnickým osobám + 576.225,00 Kč 

položka 5493 – Účelové neinv.transf.fyzickým osobám + 13.775,00 Kč 

§ 1036 – Správa v lesním hospodářství 

 

Rozpočtové opatření číslo 139 
Zapojení finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov 

platných od 01.01.2018 ve prospěch zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů odboru ochrany životního prostředí, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1114 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 29516) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 145.200,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6131 – Ostatní nákupy DNM – lesní hospodářské osnovy (UZ 29516) 

odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí 

položka 6119 – Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku + 145.200,00 Kč 

§ 1037 – Celospolečenské funkce lesů 

 



___________________________________________________________________________________________________________________ 
Korábková P. 4 25.9.2017 

Rozpočtové opatření číslo 140 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na snížení rozpočtu běžných výdajů určených na nespecifikované 

rezervy - odpisy příspěvkových organizací ve prospěch zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Kubatova z důvodu zvýšených odpisů (předání dlouhodobého majetku ke konci roku 2016 po schválení rozpočtu na rok 2017), 

navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3184 – Nespecifikované rezervy – odpisy PO 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 142.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2549 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO + 142.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 


