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SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 160 AŽ 171 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017 
 

Rada města České Budějovice dne 13.11.2017  č. usnesení 1525/2017 
 

 
Rozpočtové opatření číslo 160 

Zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na realizaci divadelních představení před Otáčivým hledištěm 

v Českém Krumlově v roce 2017 na zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jihočeské divadlo České 

Budějovice, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 746) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 2.000.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3239 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 746) 

odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo České Budějovice 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 2.000.000,00 Kč 

§ 3311 – Divadelní činnost 

 

Rozpočtové opatření číslo 161 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Zvýšení 

kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská 11, ČB“ (1. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové 

organizace ZŠ Dukelská, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši 154.774,80 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 877.057,20 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.031.832,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3285 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši 154.774,80 Kč) 

  (UZ 1035 33063 ve výši 877.057,20 Kč) 

odpovědné místo 225 – ZŠ Dukelská 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.031.832,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 162 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Mateřská 

škola K. Štěcha - Šablony“ (1. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

MŠ Štěcha, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši   77.593,68 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 439.697,52 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 517.291,20 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3885 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši   77.593,68 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 439.697,52 Kč) 

odpovědné místo 231 – MŠ K. Štěcha 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 517.291,20 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 163 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Základní 

škola Emy Destinové - Šablony“ (1. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ E. Destinové, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši   28.761,04 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 162.979,16 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 191.740,20 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3886 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši  28.761,04 Kč) 

  (UZ 1035 33063 ve výši 162.979,16 Kč) 

odpovědné místo 222 – ZŠ a MŠ E. Destinové 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 191.740,20 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 
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Rozpočtové opatření číslo 164 

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

škola Čéčova - Šablony“ (1. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

MŠ Čéčova, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši   50.906,88 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 288.472,32 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 339.379,20 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3887 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši   50.906,88 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 288.472,32 Kč) 

odpovědné místo 232 – MŠ Čéčova 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 339.379,20 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 
Rozpočtové opatření číslo 165 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na poskytnutí investičního 

transferu TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ LOKOMOTIVA, z. s. na zakoupení sportovní pomůcky airtrack, navrhujeme 

zapojení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6252 – Investiční transfery spolkům 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 6322 – Investiční transfery spolkům + 50.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost  

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 50.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 166 

Na základě požadavku správního odboru na zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pokrytí 

výdajů spojených s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Hradce, vyhlášených na den 4. listopadu 2017, 

ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů na ostatní osobní výdaje na organizačně technické zajištění 

dodatečných voleb v obci, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transf. z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98074) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4111 – Neinvest. přijaté transf. z všeobecné pokl. správy státního rozpočtu + 10.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3533 – Ostatní osobní výdaje – dohody – volby do ZO (UZ 98074) 

odpovědné místo 110 - správní odbor  

položka 5021 – Ostatní osobní výdaje + 10.000,00 Kč 

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 

 

Rozpočtové opatření číslo 167 

Na základě žádosti příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice o snížení neinvestičního 

příspěvku na provoz z důvodu přehodnocení svého rozpočtu na rok 2017 (zvýšení tržeb od zdravotních pojišťoven 

a v úhradách od uživatelů) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy, 

navrhujeme:  

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2571 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.900.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 1.900.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
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Rozpočtové opatření číslo 168 
Na základě žádosti odboru vnitřních věcí na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup materiálu - tonerů navrhujeme 

zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2213 – Nákup materiálu jinde nezařazený – tonery 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený + 200.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 200.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 169 
Na základě žádosti odboru vnitřních věcí na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na poštovní služby, navrhujeme zapojení 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2224 – Poštovní služby 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5161 – Poštovní služby  + 200.000,00 Kč  

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 200.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 170 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného 

plnění (poškození střechy objektu A radnice při krupobití, požár rozvaděče, poškození požárního hlásiče 

a podhledových desek po zatečení v objektu B2 radnice) 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 + 67.583,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

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

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5171 – Opravy a udržování + 67.583,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 

Rozpočtové opatření číslo 171 
Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na rekonstrukci 

vodovodů (165.000 Kč) a na cyklostezku U Lávky (200.000 Kč) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na poskytnuté náhrady 

pro úhradu stanoveného podílu na nákladech za správu a údržbu monitorovacích vrtů podzemní vody v Budějovické pánvi dle 

uzavřené „Dohody o podmínkách užívání a úhradě části nákladů spojených se správou a údržbou majetku JVS“, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6732 – Rekonstrukce vodovodů (165.000,00 Kč) 

akce/účel 7018 – Cyklostezka U Lávky (200.000,00 Kč) 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 365.000,00 Kč 

§ 2310 – Pitná voda 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3882 – Poskytnuté náhrady  
odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 5192 – Poskytnuté náhrady + 365.000,00 Kč 

§ 2310 – Pitná voda 

 

 


