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Korábková P. 1 27.11.2017 

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 172 AŽ 177 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017 
 

Rada města České Budějovice dne 27.11.2017  č. usnesení 1637/2017 
 

 
Rozpočtové opatření číslo 172 

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

rozšiřující služby škol, odpisy PO, služby školení a vzdělávání, nájemné, nákup materiálu pro údržbu hřišť a nákup ostatních 

služeb a rozpočtu kapitálových výdajů určených na oplocení hřišť ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů na budovy, haly 

a stavby na vybudování workoutového hřiště, 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 - 93.000,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 

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

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 20.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2130 – Služby skolení a vzdělávání 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání - 47.000,00 Kč 

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2127 – Nájemné 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 5164 – Nájemné - 7.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3425 – Nákup materiálu jinde nezařazený – údržba hřišť 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený - 4.000,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2132 – Nákup ostatních služeb 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 30.000,00 Kč 

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6053 – Budovy, haly a stavby – oplocení hřišť 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 37.000,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6477 – Budovy, haly a stavby – hřiště 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 238.000,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

 

Rozpočtové opatření číslo 173 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na neinvestiční 

transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám - podpora rodin s předškolními dětmi k poskytnutí 

investičního transferu pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Nerudova na nákup 2 ks interaktivních tabulí, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3565 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. - právnickým osobám – podpora rodin s předškolními dětmi 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům – právnickým osobám - 196.020,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6119 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 224 – ZŠ a MŠ Nerudova 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 196.020,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 



___________________________________________________________________________________________________________________ 
Korábková P. 2 27.11.2017 

Rozpočtové opatření číslo 174 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestičního 

transferu Svazu důchodců České republiky – Městské organizaci České Budějovice na činnost jeho souborů a realizaci jím 

pořádaných kulturních akcí, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2114 – Neinvestiční transfery spolkům 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 25.000,00 Kč 

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 25.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 175 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o převod části rozpočtu běžných výdajů nevyčerpaných prostředků z účelové 

dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti výkonu sociální práce ve prospěch 

rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím související odvody na úseku sociální pomoci 

v celkové výši 61.805 Kč. Současně navrhujeme snížení rozpočtu běžných výdajů (z rozpočtu města) kanceláře tajemníka 

ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13015) 

akce/účel 3841 – Služby školení a vzdělávání – výkon sociální práce  

akce/účel 3842 – Nákup ostatních služeb – výkon sociální práce  

akce/účel 3843 – Nákup materiálu jinde nezařazený – výkon sociální práce  

akce/účel 3844 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výkon sociální práce  

akce/účel 3845 – Ochranné pomůcky – výkon sociální práce  

akce/účel 3852 – Služby telekomunikací a radiokomunikací – výkon sociální práce  

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5167 – Služby, školení a vzdělávání  - 11.620,00 Kč 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 10.990,00 Kč 

položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený - 26.292,19 Kč 

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 153,00 Kč 

položka 5132 – Ochranné pomůcky -  5.000,00 Kč 

položka 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací  - 7.749,81 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13015) 

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 + 45.979,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 11.495,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 4.138,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 193,00 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 - 45.979,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. - 11.495,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 4.138,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 193,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 61.805,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 



___________________________________________________________________________________________________________________ 
Korábková P. 3 27.11.2017 

 

Rozpočtové opatření číslo 176 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o navýšení rozpočtu nedaňových příjmů z parkovacích karet 

a z parkovacích systémů na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na financování správy parkovacích systémů, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1055 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – parkovací karty (900.000,00 Kč) 

akce/účel 1056 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – parkovací systémy (1.100.000,00 Kč) 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 2111 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků + 2.000.000,00 Kč 

§ 2212 – Silnice 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2754 – Nákup ostatních služeb – parkovací systémy 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 2.000.000,00 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 

Rozpočtové opatření číslo 177 
Na základě požadavku příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice o snížení neinvestičního 

příspěvku na provoz (vyšší výnosy z provozu sauny a z návštěvnosti plaveckého stadionu) ve prospěch zvýšení rozpočtu 

kapitálových výdajů k poskytnutí investičního transferu na nákup 2 mycích strojů na plavecký stadion (240.000 Kč) a pořízení 

nové telefonní ústředny na zimní stadion (182.000 Kč), navrhujeme: 

 snížení 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 - 422.000,00 Kč 

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6404 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 250 – Sportovní zařízení města České Budějovice 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO + 422.000,00 Kč 

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

 


