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SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 141 AŽ 147 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017 
 

Rada města České Budějovice dne 09.10.2017  č. usnesení 1377/2017 
 

 

 
Rozpočtové opatření číslo 141 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o zvýšení rozpočtu běžných výdajů na poskytnutí neinvestiční dotace 

Volejbalovému klubu České Budějovice za reprezentaci města České Budějovice a získání titulu mistra České republiky ve 

volejbale mužů v sezóně 2016/2017 navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2965 – Neinvestiční transfery občanským sdružením – Volejbalový klub ČB 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 1.200.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.200.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 142 

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 

MŠ K. Štěcha 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 - 43.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 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 + 43.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 
Rozpočtové opatření číslo 143 

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

MŠ K. Štěcha na opravu kanalizace rozvodů teplé a studené vody v hospodářském pavilonu MŠ po havárii navrhujeme 

zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného 

ukazatele opravy a udržování o 516.000 Kč): 

 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 + 516.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 516.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 144 

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 realizaci 

mezinárodního projektu EDISON, navrhujeme, 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 - 13.800,00 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 
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položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 13.800,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

 

Rozpočtové opatření číslo 145 
Zapojení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek 

prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité kulturní památky – základní školy č. p. 1871“ v rozsahu 

prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty: obnova oplocení z ulice Riegrova a s tím související práce 

ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ Nová, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 34002) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 128.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3794 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 34002) 

odpovědné místo 218 – ZŠ Nová 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 128.000,00 Kč 

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 

 
Rozpočtové opatření číslo 146 

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

města – stavby na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Sportovní zařízení města na financování opravy 

pochozích ploch západní tribuny na fotbalovém stadionu a ocelové skříně rozvaděčů pro osvětlení hrací plochy fotbalového 

stadionu (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele opravy a udržování o 1.000.000 Kč), navrhujeme: 

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

odpovědné místo 112 – investiční odbor  -  1.000.000,00 Kč 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby  

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3483 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 250 – Sportovní zařízení města České Budějovice 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.000.000,00 Kč 

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

 

Rozpočtové opatření číslo 147 

Na základě podkladů odboru školství a tělovýchovy o kontrole výše příspěvků na provoz u školských příspěvkových 

organizací (Mateřské školy, Základní školy a Školní jídelna) navrhujeme úpravu rozpočtu roku 2017, a to zapojení 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru na zvýšení rozpočtu běžných výdajů – neinvestičních příspěvků na 

provoz školských příspěvkových organizací (včetně úprav závazných ukazatelů dle rozpisu): 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje 

akce/účel, odpovědné místo, položka, § - dle rozpisu + 1.114.000,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.114.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 


