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1. Souhrnné hodnocení  
V průběhu roku 2009 byl schválený rozpočet výdajů 2.224.312 tis. Kč upraven na 2.558.620,49  

tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 334.308,49 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl snížen o 42.897,60 tis. Kč a 
financování bylo navýšeno o 377.206,09 tis. Kč především zapojením finančních prostředků 
z minulých let a přijatým kontokorentním úvěrem na financování provozních potřeb města. Skutečné 
příjmy za rok 2009 činily 2.089.186,16 tis. Kč a skutečné výdaje 2.424.944,55 tis. Kč. 

 
Provozní rozpo čet 

Ke snížení rozpočtu provozních příjmů došlo z důvodu neplnění rozpočtovaných daňových příjmů 
ze sdílených daní a bylo řešeno úpravou rozpočtu tj. zapojením mimořádných příjmů a snížením 
běžných a kapitálových výdajů. Celkový upravený rozpo čet provozních p říjmů (včetně 
neinvesti čních dotací) činil 2.025.464,01 tis. K č (loni 2.171.002,18 tis. K č). Ve skutečnosti činily 
celkové daňové příjmy 1.103.030,96 tis. Kč (tj. 97,84 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní 
od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil 925.142,58 tis. Kč (pokles 
oproti roku 2008 o 144.624,56 tis. Kč, tj. o 13,52 %). Nedaňové příjmy činily 412.709,54 tis. Kč  
(tj. 109,45 % UR). Skute čné pln ění provozních p říjmů (včetně přijatých neinvesti čních dotací) 
bylo ve výši 2.030.762,90 tis. K č (100,26 % UR). 

Navyšování rozpočtu běžných výdajů o 24.384,77 tis. Kč tvořilo především zapojení prostředků 
minulých let do rozpočtu roku 2009. Takto upravený rozpočet běžných výdajů činil 1.625.739,77 tis. 
Kč (loni 1.700.901,40 tis. Kč), skutečné čerpání běžných výdajů bylo 1.585.120,03 tis. Kč. Do 
provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky dlouhodobých úvěrů a půjček ve výši 70.942,25 tis. Kč. 
Celkové provozní výdaje činily 1.656.062,28 tis. K č (o 44.462,33 tis. K č méně než loni, tj. snížení 
o 2,61 %).  

 
Kapitálový rozpo čet 

Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 28.820 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na  
19.302,70 tis. Kč, a to především snížením příjmů z prodeje pozemků a snížením zapojeného 
příspěvku od Jihočeského kraje na úpravu Ledenické ulice za rok 2009 a je splněn na 66,98 %. Přijaté 
investiční dotace činily 31.198,56 tis. Kč (loni 48.117,55 tis. Kč). Dalším zdrojem příjmů kapitálového 
rozpočtu je hospodářský výsledek Správy domů, s. r. o. za hospodaření s byty a nebytovými prostory 
za rok 2008 ve výši 7.922 tis. Kč, který byl celý zapojen do rozpočtu kapitálových výdajů Správy 
domů, s. r. o. 

Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o 309.923,72 tis. Kč zahrnovalo především prostředky 
minulých let do rozpočtu roku 2009 pro investiční odbor na dokončení zahájených investičních akcí 
(rekonstrukce ulic, rekonstrukce vodovodů) a dále zapojení prostředků na financování dotačních akcí. 
Upravený rozpo čet kapitálových výdaj ů činil 932.880,72 tis. K č (loni 851.980,82 tis. K č) a 
skute čné čerpání bylo 839.824,52 tis. K č (90,02 % UR). 

 
Zůstatek úv ěrů a půjček 

Celkový účetní zůstatek dlouhodobých úvěrů a půjček k 31.12.2009 činí 421.720,32 tis. Kč a 
kontokorentní úvěr byl čerpán k 31.12.2009 ve výši 163.719,13 tis. Kč. 

 
Stav pen ěžních ú čtů  

Zůstatek na základních běžných účtech města ke konci roku byl ve výši 38.483,39 tis. Kč a 
zůstatek běžných účtů peněžních fondů činil 42.896,71 tis. Kč. 

 
 V průběhu roku 2009 byly provedeny výběry finančních prostředků z portfolia spravovaného 

společností ČSOB Asset Management, a. s. v celkové částce 52.500 tis. Kč, čímž došlo ke snížení 
jeho objemu na hodnotu 38.226,8 tis. Kč ke dni 31.12.2009. Oživením na finančních trzích bylo 
v loňském roce portfolio zhodnoceno o 4.847,6 tis. Kč a jeho výnos činil 7,27 % p. a. 
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2. Hodnocení provozní části rozpo čtu  
 
Pro hodnocení hospodaření města je vhodné rozdělit si celkový rozpočet na dvě části: na část 

provozní a část kapitálovou. 
Provozní (či “běžný“) rozpočet v sobě zahrnuje na straně příjmové : 

− daňové příjmy (odvod daní od FÚ a správní, místní a ostatní poplatky) 
− nedaňové příjmy (z pronájmů, poskytovaných služeb, pokut, úroků, dividend, splátek půjček 

z FPKB apod.) 
− neinvestiční přijaté transfery (od obcí, regionů a státního rozpočtu) 
 
a na straně výdajové  všechny výdaje, které slouží k zabezpečení běžného provozu města (bez 
investic), tzn. především výdaje na zabezpečení úkolů magistrátu města, Městské policie, sportovních 
zařízení, příspěvkových organizací (energie, opravy, údržba, mzdy, nákup materiálu a služeb atd.), na 
provoz městské hromadné dopravy, na provoz Jihočeského letiště České Budějovice, a. s.  
a na splátky jistin půjček a úvěrů. 
 
  v tis. Kč 

PROVOZNÍ PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE 

Daňové  1 103 030,96 (-12,8%) Výdaje magistrátu, 
Městské policie a 
sportovních zařízení 

1 141 526,70 (-1,8%) 

Nedaňové 412 709,54 (+13,4%) Příspěvkové organizace 229 800,33 (-9,7%) 

Neinvestiční přijaté 
transfery 

515 022,40 (+1,4%) DPM ČB, a. s. 198 793,00   

      Jihočeské letiště ČB, a. s. 15 000,00 (-23,8%) 

      Splátky dlouhodobých 
půjček a úvěrů 

70 942,25 (+7,9%) 

CELKEM 2 030 762,90 (-5%) CELKEM 1 656 062,28 (-2,6%) 

 
Provozní příjmy klesly oproti roku 2008 především díky výrazně nižším daňovým příjmům, a to 

odvodům daní od Finančního úřadu (o 13,52 %). Navýšení nedaňových příjmů obsahuje vyšší příjem 
z nájemného za vodohospodářský majetek. Pokles příjmů měl vliv i na výši provozních výdajů 
(úsporná opatření), které byly o 2,6 % nižší než v roce 2008. 

 
Přestože byl ve schváleném rozpo čtu provozní rozpo čet sestaven jako p řebytkový o 434.920 

tis. K č, dosáhl kone čný p řebytek výše 374.700,62 tis. K č (loni 436.576,35 tis. K č a předloni 
355.770,5 tis. K č) a pokrytí provozních výdaj ů provozními p říjmy bylo 123 % (loni 126 % a 
předloni 123 %). Provoz m ěsta tedy nebylo t řeba dotovat z prodeje majetku m ěsta, naopak 
tento p řebytek provozního rozpo čtu mohl být zapojen do kapitálových výdaj ů (investic). Výši 
přebytku provozního rozpo čtu používaného na kapitálové výdaje lze ozna čit za pozitivní. Tento 
trend vývoje provozního rozpo čtu pokra čuje i v roce 2010, kdy  byl provozní rozpo čet pro tento 
rok sestaven s p řebytkem 107.858 tis. K č. 

 
 

3. Hodnocení kapitálové části rozpo čtu  
Kapitálový (či “investiční“) rozpočet v sobě zahrnuje na straně příjmové : 

 

− příjmy z prodeje investičního majetku (budov, pozemků, atd.) 
− přijaté investiční transfery (od obcí, regionů, regionálních rad, státního rozpočtu a státních fondů) 
− přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 
− výsledek hospodářské činnosti – bytové hospodářství 
− prostředky minulých let a přebytek provozního rozpočtu běžného roku 
a na straně výdajové  všechny výdaje na pořízení investičního majetku města a poskytnuté půjčky  
z FPKB na zvelebení bytů, bytových a rodinných domů. 
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 v tis. Kč 

KAPITÁLOVÉ ZDROJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Prodej budov a jejich částí 7 296,30 (-28,2%) Investice MM a PO 809 833,49 (+31,9%) 

Prodej pozemků 5 179,83 (-75,4%) Jihočeské letiště ČB, a. s. 4 000,00 (+23,1%) 

Prodej ostatního HDM 703,12 (-38,7%) Správa domů, s. r. o. 21 871,03 (+143,2%) 

Přijaté příspěvky na 
pořízení DHM 

6 123,45   Investiční půjčky FPKB 4 120,00 (-37,6%) 

Výsledek hospodářské 
činnosti 

7 922,00 (-22,8%)       

Přijaté investiční transfery 31 198,56 (-35,2%)       

Přebytek roku 2008 131 910,10 (-33%)       

Přebytek provozního 
rozpočtu 2009 

374 700,62 (-14,2%)     
  

CELKEM 565 033,98 (-22,1%) CELKEM 839 824,52 (+32,5%) 

 
Kapitálové výdaje činily ve schváleném rozpočtu 622.957 tis. Kč a po postupném zapojování zdrojů 

na investiční akce (převážně na předfinancování dotačních akcí, u kterých je předpoklad návratnosti 
prostředků v příštích letech) pak upravený rozpočet činil 839.824,52 tis. Kč (loni 633.901,05 tis. Kč), 
tzn. nárůst o 205.923,47 tis. Kč.  

 
Kapitálové výdaje v roce 2009 p ředstavovaly podíl 35 % na celkových výdajích (loni 28 %, 

předloni 23 %). V posledních šesti letech tak m ěsto proinvestovalo cca 3,4 miliardy K č, přičemž 
celkový ú četní zůstatek dlouhodobých úv ěrů a půjček k 31.12.2009 činí 421.720 tis. K č (loni 
492.701 tis. K č) a kontokorentní úv ěr byl čerpán ve výši 163.719,13 tis. K č. 

 
 

4. Vývoj p říjmů a výdaj ů města v letech 2004 – 2009  
Vývoj rozpočtu za rok 1997 - 2009 je zachycen v tabulkové části na konci rozboru. Pro objektivní 

hodnocení hospodaření města je vhodnější vzít kratší časový úsek, ve kterém je srovnatelná 
makroekonomická situace.  

 v tis. Kč 

PŘÍJMY   2004 2005 2006 2007 2008 2009 SR 2010 

Daňové příjmy  994 986,5 1 096 103,1 1 089 274,1 1 164 135,3 1 265 082,18 1 103 030,96 1 139 254 

Nedaňové příjmy 306 083,2 294 700,3 330 152,7 343 411,1 363 836,58 412 709,54 320 925 

Přijaté neinv. 
transfery 585 768,8 239 674,1 274 072,0 442 595,6 508 182,20 515 022,40 414 424 

Běžné příjmy 
celkem 1 886 838,5  1 630 477,5 1 693 498,8 1 950 142,0 2 137 100,96 2 030 762,90 1 874 603 

Kapitálové příjmy 121 038,7 88 241,6 89 771,7 53 459,3 33 338,64 19 302,70 47 895 

Přijaté inv. 
transfery + HČ 141 963,7 49 746,5 68 894,1 36 661,4 58 375,55 39 120,56 131 270 
Kapitálové 
příjmy celkem 263 002,4  137 988,1 158 665,8 90 120,7 91 714,19 58 423,26 179 165 

Příjmy celkem 2 149 840,9 1 768 465,6 1 852 164,6 2 040 262,7 2 228 815,15 2 089 186,16 2 053 768 

        

VÝDAJE   2004 2005 2006 2007 2008 2009 SR 2010 

Běžné výdaje 1 526 987,2 1 226 774,0 1 326 914,0 1 524 697,7 1 634 801,94 1 585 120,03 1 511 101 

Kapitálové výdaje 523 159,9 460 956,7 475 854,0 458 245,6 633 901,05 839 824,52 641 023 

Výdaje celkem 2 050 147,1 1 687 730,7 1 802 768,0 1 982 943,3 2 268 702,99 2 424 944,55 2 152 124 

podíl investic 0,26 0,27 0,26 0,23 0,28 0,35 0,30 
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Pokrytí b ěžných 
výdaj ů běžnými 
příjmy 

123,57% 132,91% 127,63% 127,90% 130,73% 128,11% 124,06% 

        
ROK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 SR 2010 

Celkový zůstatek 
dlouhodobých 
úvěrů a půjček k 
31.12. daného 
roku 

646 834 637 542 510 246 443 506 492 701 421 720 358 475 

 
 
 
Graf č. 1 : Vývoj b ěžných p říjmů 
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Komentář: Vývoj daňových p říjmů, které tvoří nejvýznamnější část běžných příjmů, zaznamenal 
nárůsty v r. 2004 (nárůst činil 7,5 % a překročil roční inflaci 2,8 %), v r. 2005 (nárůst činil 9,1 % a 
překročil roční inflaci 1,9 %). V r. 2006 došlo poprvé k poklesu o 1 % (přičemž roční míra inflace byla 
2,5 %), v r. 2007 činil nárůst 7,6 % a překročil roční inflaci 2,8 %, v roce 2008 činil nárůst 8,7 % a 
překročil roční inflaci 6,3 % a v roce 2009 došlo k velkému poklesu o 12,8 % (přičemž roční míra 
inflace byla 1%). 

U nedaňových p říjmů došlo v roce 2004 k navýšení o 53.642,9 tis. Kč tj. 21,2 %, v roce 2005 
došlo k meziročnímu poklesu nedaňových příjmů o 11.382,9 tis. Kč tj. 3,7 %, což bylo způsobeno výší 
přijatých pojistných náhrad v roce 2004 za povodňové škody na majetku města. V roce 2006 
bylo navýšení o 35.452,4 tis. Kč tj. 12 %, v roce 2007 došlo k navýšení o 13.258,4 tis. Kč tj. 4 %, 
v roce 2008 došlo k navýšení o 20.425,48 tis. Kč tj. 6 % a v roce 2009 došlo k navýšení 
o 48.872,96 tis. Kč tj. 13,4 %, což bylo způsobeno tak jako v roce 2008 nárůstem příjmů z nájmu 
vodohospodářského majetku. 
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Graf č. 2 : Vývoj celkových výdaj ů 
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Komentář: Podíl běžných výdaj ů, vždy tvoři větší část celkových výdajů. V r. 2004 byl meziroční 
nárůst běžných výdajů o 90.395,8 tis. Kč, tj. o 8,4 %. V r. 2005 došlo k meziročnímu poklesu o 8.165 
tis. Kč tj. o 0,7 %. V roce 2006 došlo opět k nárůstu o 98.175,9 tis. Kč tj. o 8,5 %. V roce 2007 byl 
meziroční nárůst běžných výdajů o 200.094,3. Kč, tj. o 15,9 %. V roce 2008 byl meziroční nárůst 
běžných výdajů o 110.104,24 tis. Kč, tj. o 7,2 % převážně z důvodu navýšení vyplácených sociálních 
dávek. V roce 2009 došlo vlivem úsporných opatření k meziročnímu poklesu o 49.681,91 tis. Kč, 
tj. o 3,04 %. Pro rok 2010 jsou rozpočtované běžné výdaje nižší o 74.019,03 tis. Kč než skutečnost 
v roce 2009. 

Objem kapitálových výdaj ů se v roce 2009 meziročně zvýšil o 205.923,47 tis. Kč tj. o 32,5 %.  
 
 
Graf č. 3 : Vývoj pokrytí b ěžných výdaj ů běžnými p říjmy  
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Komentář: Přebytek provozního rozpočtu je používán jako nejvýznamnější zdroj prostředků pro 
investiční akce. 
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Graf č.4 : Vývoj úv ěrového zatížení m ěsta 
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Komentář: V roce 2004 byl dočerpán úvěr z Regionálního rozvojového fondu na Husovu kolonii 
(celkem na 27.000 tis. Kč) ve výši 15.308,7 tis. Kč, dále byl čerpán úvěr ve výši 58.000 tis. Kč od 
Živnostenské banky, a. s. (celkem na 155.000 tis. Kč) na přeúvěrování úvěru ČMHB, a. s. 
(poskytnutého na financování výstavby 146 b. j., Dlouhého mostu a 54 b. j.). Celková výše úvěrů je 
výrazně ovlivněna bezúročnou návratnou finanční výpomocí od Ministerstva financí ČR na výstavbu 
čistírny odpadních vod ve výši 240.200 tis. Kč z roku 1994, která se začala splácet v roce 2005. 
V roce 2005 byl dočerpán úvěr ve výši 97.000 tis. Kč od Živnostenské banky, a. s. na přeúvěrování 
úvěru ČMHB, a. s., dále byl čerpán úvěr u Živnostenské banky, a. s. na nákup nízkopodlažních 
kloubových autobusů a nízkopodlažních kloubových trolejbusů ve výši 68.200 tis. Kč. V roce 2006 ani 
v roce 2007 nebyl přijat žádný nový úvěr. V roce 2008 byl čerpán úvěr ve výši 115.000 tis. Kč 
od Komerční banky, a. s. na financování akce „Úpravna vody České Budějovice“.  

V roce 2009  byl čerpán zapojený kontokorentní úvěr na financování provozních potřeb města ve 
výši 163.719,13 tis. Kč (vzhledem k tomu, že se jedná o krátkodobý přijatý úvěr není tento zohledněn 
ve vývoji úvěrového zatížení města). 

 
 

5. Komentá ř k p říjmům 
 
55..11..  DDAAŇŇOOVVÉÉ  PPŘŘÍÍJJMMYY  

Odbor ochrany životního prost ředí - odpov ědné místo 101 

V tabulkové části str. 5 
Poplatky za zne čišťování ovzduší – dle zákona číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 

znění, se zpoplatňují některé malé zdroje znečišťování ovzduší. Zdroje emitující těkavé organické 
látky jsou pak zpoplatňovány dle skutečné celkové roční spotřeby těkavých organických látek 
jednotlivých zdrojů. 

Poplatky za uložení odpad ů – vyplývají ze zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 
znění, a jsou příjmem za uložení popílku Teplárnou České Budějovice a. s. na odkališti v Hodějovicích 
na části katastru města České Budějovice. 

Správní poplatky  – při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb 
rybníků, čistíren odpadních vod), za vydávání a rušení osvědčení zemědělským podnikatelům  
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a žadatelům o souhlas k netřídění odpadů, licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů, 
zápis do rejstříků honebních společenstev. Jsou určovány na základě správních předpisů. 

Správní poplatky – rybá řské lístky  – za vydávání rybářských lístků dle zákona číslo  
634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. 

Správní poplatky – lovecké lístky  – za vydávání loveckých lístků dle zákona číslo 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, v platném znění. 

Finanční odbor - odpov ědné místo 102 

V tabulkové části str. 5 
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funk čních požitk ů - příjem 210.480,40 tis. 

Kč byl o 13.633,37 tis. Kč nižší než v roce 2008.  
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výd ělečné činnosti - skutečný příjem  

19.507,31 tis. Kč byl o 32.770,74 tis. Kč nižší než v roce 2008.  
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnos ů – skutečný příjem 17.112,11 tis. Kč byl 

o 474,53 tis. Kč nižší než v roce 2008. 
Daň z příjmu právnických osob -  skutečný příjem 213.423,48 tis. Kč byl o 91.500,82 tis. Kč nižší 

než v roce 2008. 
Daň z příjmu právnických osob za obce – daň ve výši 53.832,66 tis. Kč, kterou město hradí 

samo sobě, včetně 2.546,04 tis. Kč z hospodářské činnosti. 
Daň z přidané hodnoty - skutečný příjem 429.337,73 tis. Kč byl o 7.289,09 tis. Kč nižší než v roce 

2008. 
Odvody za odn ětí zemědělské p ůdy ze ZPF – odvod od Finančního úřadu (FÚ) za dočasně a 

trvale odnímanou půdu. 
Poplatky za odn ětí pozemk ů pln ění funkcí lesa – odvod od FÚ za dočasně nebo trvale 

odnímané pozemky. 
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu – pro rok 2009 byla stanovena maximální sazba 

poplatku ve výši 500,- Kč za fyzickou osobu v  souladu se zákonem o místních poplatcích. Poplatek je 
splatný ve dvou pololetních splátkách, vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného 
kalendářního roku. Plánovaná částka v rozpočtu byla splněna na 98,39 %. 

Poplatek ze ps ů – v evidenci správce poplatku je přihlášeno 6 704 psů (v roce 2008 bylo ke 
stejnému datu evidováno 6 595 psů). Počet dlužníků, kteří neuhradili poplatek ze psů, činí 1,88 %  
z celkového počtu plátců (vloni za stejné období 2 %). Poplatek splatný do 31. března každého roku.  

Poplatek za láze ňský nebo rekrea ční pobyt – poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za 
úplatu pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého 
pobytu. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé na účet správce poplatku v souladu s vyhláškou  
o místních poplatcích pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Příjem za rok 2009 
v částce 1.019,03 tis. Kč byl nejvyšší za posledních pět let 

Poplatek za užívání ve řejného prostranství – vybrané poplatky za umístění zařízení pro 
poskytování prodeje na zemědělském trhu. 

Poplatek ze vstupného –  914,31 tis. Kč z výstavních akcí kde sazba poplatku činí 10 % z částky 
vybraného vstupného a 168,85 tis. Kč tj. 20 % z částky vybraného vstupného na diskotékách. Jako 
každoročně je nejvyšší příjem z výstavních akcí. 

Poplatek z ubytovací kapacity - poplatek se vybírá za využití lůžkové kapacity v zařízeních 
určených k přechodnému ubytování za úplatu. Nevybírá se ze staveb určených k bydlení (obytné a 
rodinné domy). Ubytovatelé odvádějí poplatek ve výši 2,- Kč za každé využité lůžko a den správci 
poplatku, a to pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Příjmy odvedené od 
ubytovatelů v roce 2009 oproti předchozím rokům poklesly.  

Poplatek za provozovaný VHP – výše vybraných poplatků je závislá na počtu povolených 
výherních hracích přístrojů na území města. V roce 2009 bylo provozováno cca 650 kusů výherních 
hracích přístrojů, tedy o cca 100 kusů méně, než v roce 2008. Poplatková povinnost vzniká dnem 
uvedení výherního hracího přístroje do provozu a zaniká dnem ukončení provozu 

Odvod výt ěžku z provozovaných loterií  – příjem 8.664,61 tis. Kč je výtěžkem za rok 2008. 
Výtěžkem se rozumí příjem jednoho provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech 
provozovaných her podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, které podléhají vyúčtování 
v účetním období, snížený o výhry, správní poplatek, místní poplatek, náklady státního dozoru a  
o vlastní náklady provozovatele přímo související s provozováním her. 

Správní poplatky - za vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů byly vybrány 
správní poplatky ve výši 22.411,10 tis. Kč (11.180 tis. Kč bylo odvedeno finančnímu úřadu), za 
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povolení k uspořádání tomboly 70,28 tis. Kč, 1 tis. Kč při podání žádosti o prominutí místního poplatku 
ze psů a 2 tis. Kč za povolení splácení dluhů dle splátkového kalendáře. 

Daň z nemovitosti – skutečný příjem 35.281,55 tis. Kč byl o 1.043,99 tis. Kč vyšší než v roce 
2008. 

Odbor dopravy a silni čního hospodá řství - odpov ědné místo 103 

V tabulkové části str. 5 
Příjmy za zkoušky z odborné zp ůsobilosti od žadatel ů o řidi čské oprávn ění – poplatky 

vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné 
způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle § 39a, 45a a 45 zákona číslo 247/2000 Sb. (změna 
číslo 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

Sazby správních poplatků:  
Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700,- Kč 
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozem. komunikacích 100,- Kč 
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200,- Kč 
Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400,- Kč 
Doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro 
zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700,- Kč 
Opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A 
nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400,- Kč. 

Správní poplatky  – poplatky za evidenci motorových vozidel - zahájení správního řízení pro 
silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny 
registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu. Dále se jedná  
o poplatky silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - připojení 
nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební 
povolení, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, registrace k provozování autoškoly, 
změna v registraci k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi  
a osvědčení o taxislužbě, potvrzení praxe učitele autoškoly, průkaz způsobilosti a oprávnění 
k provozování stanic měření emisí. 

Oddělení evidence motorových vozidel - sazby správních poplatků: 
Změna držitele OA, NA historického a sportovního vozidla 800,- Kč 
Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm3 300,- Kč 
Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm3 500,- Kč 
Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500,- Kč 
Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700,- Kč 
Výměna registrační značky 200,- Kč/ks 
Zápisy a změny v TP 50,- Kč (za každou změnu) 
Přestavba 1.000,- Kč 
Dovoz, stavba 2.000,- Kč nebo 1.500,- Kč (pokud má vozidlo homologaci) 
Výdej dat z registru motorových vozidel 50,- Kč/vozidlo 
Dočasné vyřazení motorového vozidla z registru 100,- Kč 
Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100,- Kč 
Zvláštní registrační značky 500,- Kč/ks 
Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200,- Kč 

Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - sazby 
správních poplatků: 
Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500,- Kč 
Zvláštní užívání místní komunikací a silnic 100,-/500,-/1.000,- Kč  
Stavební povolení 3.000,- Kč 
Prodloužení stavebního povolení 300,- Kč 
Protlak silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč 
Překop silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč 
Podélný výkop s osou silnice 100,-/500,-/1.000,- Kč 
Změna stavby před dokončením 300,- Kč 
Registrace k provozování autoškoly 2.000,- Kč 
Změna v registraci k provozování autoškoly 1.000,- Kč 
Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole 1.000,- Kč 
Potvrzení praxe učitele autoškoly 50,- Kč 
Průkaz taxi 200,- Kč, od 1.7.2008 1.000,- Kč 
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Osvědčení o odborné způsobilosti k provozování taxislužby 200,- Kč, od 1.7.2008 1.000,- Kč 
Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla 100,- Kč 
Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100,- Kč 
Změna licence na provozování drážní dopravy dráhy trolejbusové 1.000,- Kč 
Udělení licence k provozování městské autobusové dopravy 300,- Kč 

Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prost ředí - v souvislosti s přijetím novely zákona 
číslo 383/2008 Sb., jímž se mění zákon číslo 186/2001Sb., o odpadech, jsou povinné subjekty od 
1.1.2009 odvádět poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků 
podle § 37e, odst.2,4 a 5 výše uvedeného zákona, tzv. ekologický poplatek. Výběrem jsou pověřeny 
obecní úřady s rozšířenou působností, které vždy následující měsíc převádí vybranou částku Státnímu 
fondu životního prostředí. 

Odbor sociálních v ěcí - odpov ědné místo 106 

V tabulkové části str. 5 
Správní poplatky  – poplatky za vystavení průkazek ZTP a ZTP/P. 

Odbor vnit řních v ěcí - odpov ědné místo 108 

V tabulkové části str. 5 
Správní poplatky – vybrané poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru. 

Matri ční úřad - odpov ědné místo 109 

V tabulkové části str. 5 
Správní poplatky – vybírané za ověřování listin, vystavení duplikátů matričních dokladů, vystavení 

potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, změny jmen a příjmení, 
uzavření manželství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, přihlášení 
k trvalému pobytu, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských 
průkazů, paměťových karet řidičů, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů 
z informačního systému. 

Správní odbor - odpov ědné místo 110 

V tabulkové části str. 5 
Správní poplatky  – jsou vybírány na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení 

pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. Upravuje zákon číslo 337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků, v platném znění a zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. 

Stavební ú řad - odpov ědné místo 113 

V tabulkové části str. 5 
Správní poplatky  - byly vybrány na základě skutečného počtu vydaných rozhodnutí, 

zpoplatněných podle zákona číslo 634/2004 Sb. v platném znění. 

Obecní živnostenský ú řad - odpov ědné místo 117 

V tabulkové části str. 5 
Správní poplatky – rozpočtovaná výše 2.500 tis. Kč na rok 2009 byla naplněna na 99,52 %, 

skutečný příjem tak činil 2.487,97 tis. Kč. Správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu 
živnostenského zákona č. 130/2008 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2008. Touto novelou došlo 
k podstatnému snížení správních poplatků za provedené úkony. 

Odbor památkové pé če - odpov ědné místo 121 

V tabulkové části str. 5 
Správní poplatky – poplatek 400,- Kč za vystavení splátkového kalendáře v souvislosti s vratkou 

dotace z roku 2008 od Společenství vlastníků jednotek, České Budějovice. 
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5.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 

Městská policie - odpov ědné místo 100 

V tabulkové části str. 5 
Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů – odtahy vozidel – příjmy za odtahovou službu činí 

celkem  498,01 tis. Kč, k 31.8.2009 byl provoz odtahové služby ukončen. 
Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů – za převoz občanů na záchytnou stanici. 
Přijaté sank ční platby – vybrané v hotovosti  – příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti 

činí 2.404,80 tis.Kč. 
Přijaté sank ční platby – na míst ě nezaplacené  – příjem z blokových pokut na místě 

nezaplacených činí 752,48 tis. Kč. 
Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM  – příjem z prodeje nepoužívaných a nevhodných 

střelných zbraní. 
Přijaté nekapitálové p říspěvky a náhrady – přeplatek energií roku 2008, příjem ze škodných 

událostí a plnění od pojišťovny za pracovní úraz. 

Odbor ochrany životního prost ředí - odpov ědné místo 101 

V tabulkové části str. 5 
Přijaté sank ční platby – jedná se o sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým 

osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona číslo 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona číslo 
289/1995 Sb., o lesích, ve znění  pozdějších předpisů (zejména správní delikty - nezalesnění), sankce 
dle zákona číslo 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty), sankce za porušení 
zákona číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona číslo.185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona číslo 449/2001 Sb.,  
o myslivosti, v platném znění a zákona číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů. 

Přijaté nekapitálové p říspěvky a náhrady – náhrady nákladů řízení dle § 79 odstavce 5 zákona 
číslo 500/2004 Sb., správní řád, za porušení právní povinnosti na úseku lesního hospodářství, 
vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny, dále náhrady nákladů řízení dle § 79 odst.1 zákona 
číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, v případě vedeného přestupkového řízení. 

Ostatní neda ňové p říjmy jinde neza řazené – finanční podpora od Ministerstva životního 
prostředí na uspořádání „Evropského dne bez aut“ a „Evropského týdne mobility“. 

Finanční odbor - odpov ědné místo 102 

V tabulkové části str. 5 a 6 
Odvody p říspěvkových organizací  – odvod peněžních prostředků z investičních fondů 

příspěvkových organizací (Základní škola Máj II, Centrum sociálních služeb Staroměstská, Domov pro 
seniory Máj a Jihočeské divadlo) do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 15.365 tis. Kč. 

Příjmy z úrok ů - plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků ve výši 
13.000 tis. Kč. Skutečné příjmy z úročení systémem cash-pooling v UniCredit Bank Czech  
Republic, a. s. a ze zvýhodněného úročení běžného účtu pro Fond podpory kvality bydlení v ČS, a. s. 
činily 10.201,68 tis. Kč. 

Příjmy z úrok ů – správa portfolia – převážně z úroků na běžném účtu, ze kterého se provádějí 
vlastní nákupy cenných papírů za účelem zhodnocování. ČSOB Asset Management, a. s. při 
zhodnocování finančních prostředků používal většinou instrumenty, u kterých se zisk účtuje na 
následující položku (Příjmy z podílů na zisku). 

Příjmy z úrok ů – Masné krámy –  úroky spojené s úhradou podílů spoluvlastníků na provedených 
opravách a rekonstrukci objektu Masných krámů v roce 2007 dle dohodnutých splátek. 

Příjmy z podíl ů na zisku a dividend - portfolio – příjem 3.667,08 tis. Kč vznikl realizováním 
„účetního“ zisku prodejem cenných papírů v portfoliu. 

Příjmy z podíl ů na zisku a dividend - Teplárna - 37.745,17 tis. Kč za dividendy Teplárny  
ČB, a. s. 

Příjmy z podíl ů na zisku a dividend – A. S.A., s. r. o. - příjem ve výši 2.473,14 tis. Kč z podílů na 
zisku.  

Příjmy z podíl ů na zisku a dividend – Lesy a rybníky m ěsta - příjem ve výši 500 tis. Kč z podílů 
na zisku za rok 2008. 
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Přijaté sank ční platby  – příjem za neplnění standardů kvality za rok 2008 akciové společnosti 
Dopravní podnik města České Budějovice. 

Ostatní p říjmy z FV p ředchozích let od jiných ve řejných rozpo čtů – příjmy ve výši 1,05 tis. Kč 
v souvislosti s vrácením daně z převodu nemovitosti zaplacené v r. 2006 za vložení nepeněžitého 
vkladu (topného hospodářství majoritního akcionáře města České Budějovice pro zvýšení základního 
jmění a. s. Teplárna České Budějovice v roce 1997). 

Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi – příjem ve výši 2.756,40 tis. Kč z finančního 
vypořádání dotací z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu za volby do zastupitelstev krajů  
a 1/3 Senátu Parlamentu ČR. 

Ostatní p řijaté vratky transfer ů - FV - ve výši 963,27 tis. Kč tvoří příjem z finančního vypořádání 
investičních dotací s příspěvkovými organizacemi za rok 2008 dle schváleného závěrečného účtu. 

Ostatní p řijaté vratky transfer ů – příjem ve výši 9.446,03 tis. Kč za nevyčerpanou provozní  
a investiční dotaci poskytnutou v roce 2008 Jihočeskému letišti České Budějovice, a. s.  

Přijaté nekapitálové p říspěvky a náhrady – v celkové výši 10,95 tis. Kč, z toho 8,95 tis. Kč 
vrácení soudních poplatků v rámci vymáhání pohledávek za dlužníky a 2 tis. Kč náhrada od Státní 
plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel. 

Neidentifikované p říjmy  – 85,54 tis. Kč (mylné platby). 
Ostatní neda ňové p říjmy jinde neza řazené – v celkové výši 28,55 tis. Kč, z toho příjem  

5,14 tis. Kč z prodeje psích známek, 5,65 tis. Kč za prodej kolků za rok 2008, 13,47 tis. Kč za reklamu 
na zvukových informačních nosičích od společnosti DARUMA s. r. o. a ostatní nedaňové příjmy. 

Splátky p ůjčených prost ředků – FPKB  – v celkové výši 10.153,78 tis. Kč tvoří splátky půjček 
z Fondu podpory kvality bydlení dle smluvních splátkových kalendářů od právnických osob, 
společenství vlastníků bytových jednotek a od obyvatelstva. 

Odbor dopravy a silni čního hospodá řství - odpov ědné místo 103 

V tabulkové části str. 6 
Přijaté sank ční platby   – sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle 

§ 3 zákona číslo 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle § 42a, 42b zákona číslo 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích. 

Přijaté nekapitálové p říspěvky a náhrady – náklady správního řízení. 

Odbor kultury - odpov ědné místo 104 

V tabulkové části str. 6  
Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů – radni ční bál  – očekávaný příjem za prodej vstupenek 

byl překročen a zapojen do rozpočtu běžných výdajů na tradiční svátky. 
Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů – příjmy z prodeje vstupenek na divadelní představení 

konané v rámci Dnů slovenské kultury byly zapojeny do rozpočtu běžných výdajů na tradiční svátky 
a Den dětí. 

Ostatní p řijaté vratky transfer ů – vrácené části transferů poskytnutých žadatelům o dotaci po 
doložení neúplného vyúčtování. 

Přijaté neinvesti ční dary – příjmy na základě darovací smlouvy, zapojeny na zvýšení rozpočtu 
běžných výdajů na tradiční svátky. 

Přijaté nekapitálové p říspěvky a náhrady – vratka od Bazilika, o. p. s. za akci Turistické léto 
2008 a vrácení přeplatku od Intergramu. 

Ostatní neda ňové p říjmy jinde neza řazené – reklama  – uzavřené smlouvy o reklamě, částečně 
zapojeno do běžných výdajů na realizaci Dne dětí; Dne seniorů; tradičních svátků a na věcné dary pro 
radniční bál. 

Odbor školství a t ělovýchovy - odpov ědné místo 105 

V tabulkové části str. 6 
Ostatní p řijaté vratky transfer ů – vrácené dotace za rok 2008 z důvodu zjištěných nedostatků ve 

vyúčtování uznatelných nákladů projektů (Junák, Tyflokabinet České Budějovice, o. p. s.; T.O. Nová 
Dvojka, Asociace TOM ČR, TOM 19 212 Malý Furiant, Česká tábornická unie, Victory sdružení dětí a 
maminek o. s., HC České Budějovice, o. s. a nečerpaná dotace SKV - sportovní klub vozíčkářů 
Králové České Budějovice, o. s.). 
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Přijaté nekapitálové p říspěvky a náhrady  – úhrada neinvestičních výdajů od Dětského domova 
v  Boršově nad Vltavou za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v roce 2008 v základních 
školách v Českých Budějovicích. 

Odbor sociálních v ěcí - odpov ědné místo 106 

V tabulkové části str. 6 
Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů – recepty – příjmy za prodej lékařských receptů 

(tiskopisů) na omamné látky lékařům. 
Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů – příjem od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů 

klienta. 
Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů – AzD – příjmy od obyvatel azylového domu pro muže 

v Riegrově ulici za poskytování ubytovacích služeb, smlouva s Městskou charitou České Budějovice 
byla ukončena k 30.4.2009, z tohoto důvodu nejsou příjmy o poskytování služeb dostatečně plněny. 

Přijaté sank ční platby –  pokuty za záškoláctví. 
Ostatní p řijaté vratky transfer ů – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na 

ministerstvo financí, krajský úřad a úřad práce. 
Ostatní p řijaté vzatky transfer ů – vráceny nevyčerpané dotace z roku 2008 ve výši 40,41 tis. Kč 

(Městská charita České Budějovice a Seniorská občanská společnost České Budějovice). 
Přijaté nekapitálové p říspěvky a náhrady  – přeplatky za elektrickou energii a zemní plyn v KD a 

AzD pro muže v Riegrově ulici za rok 2008. 
Splátky p ůjčených prost ředků od obyvatelstva  – vratky finančních prostředků od obyvatelstva 

formou splátek. 

Odbor vnit řních v ěcí - odpov ědné místo 108 

V tabulkové části str. 6 
Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů – centrum pro ochranu zví řat – platby za dočasné 

umístění psů v útulku pro opuštěná zvířata. 
Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů – tiskárna – za provedené tiskařské práce v Copy centru 

pro veřejnost (především tiskařské práce pro potřeby stavebníků). 
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – od firmy T-Mobile za pronájem půdy a 

střechy, za pronájem závodní jídelny firmě EUREST Praha a dále pronájmy obřadní síně, zasedací 
místnosti zastupitelstva, výstavní síně, nádvoří. V objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění  
2 ks nápojových automatů a 1 ks nápojového automatu v objektu Jeronýmova. 

Příjmy z pronájmu movitých v ěcí – DPM – za pronájem nízkopodlažních kloubových trolejbusů  
a nízkopodlažních autobusů Dopravnímu podniku města, a. s.  

Příjmy z pronájmu movitých v ěcí – za pronájmy rozvaděče a vysoušeče cizím subjektům. 
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého  majetku – příjmy za prodej 

vyřazeného kancelářského nábytku a dalšího vybavení. 
Přijaté neinvesti ční dary  – peněžní dar maturantů pro psí útulek. 
Přijaté neinvesti ční dary  – příjem daru od akciové společnosti ČEZ ve výši 1.500 tis. Kč na 

pronájem ledové plochy na akci „Bruslení na náměstí“. 
Přijaté nekapitálové p říspěvky a náhrady – přeplatky za energie a denní tisk z minulých let, 

náhrada škody způsobené ztrátou poštovní zásilky a náhrady škod způsobených zaměstnanci. 
Ostatní neda ňové p říjmy jinde neza řazené – tvoří nálezy finančních hotovostí a částečná 

náhrada výdajů za pohřby osob zemřelých bez pozůstalých. 

Matri ční úřad - odpov ědné místo 109 

V tabulkové části str. 6 
Přijaté sank ční platby – vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů, 

cestovních dokladů a řidičských průkazů. 

Správní odbor - odpov ědné místo 110 

V tabulkové části str. 6 
Přijaté sank ční platby  – pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených 

pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem. 
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Přijaté nekapitálové p říspěvky a náhrady  – náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem 
v rámci přestupkového řízení na základě § 79 odst. 1 přestupkového zákona. 

Investi ční odbor - odpov ědné místo 112 

V tabulkové části str. 6 
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – 1. JVS – nájemné předepsané pro rok 

2009 bylo navýšeno o doplatek za hospodářský rok 2008 – 2009, celková výše nájemného činí 
199.653,65 tis. Kč. 

Ostatní neda ňové p říjmy jinde neza řazené – prodej zadávací projektové dokumentace pro 
výběrová řízení. 

Stavební ú řad - odpov ědné místo 113 

V tabulkové části str. 6 
Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů – kopírování  – za kopírování archivní dokumentace 

podle požadavků stavebníků. 
Přijaté sank ční platby – odvíjejí se od výše uložených pokut za porušení stavebního zákona  

a zahrnují skutečně zaplacené sankce ve výši 836,83 tis. Kč, tj. 418,42 % z plánované částky. 
Přijaté nekapitálové p říspěvky a náhrady  – náhrady spojené s uloženými sankčními platbami a 

náhrada nařízených zabezpečovacích prací v objektu Česká č. 19, celkový příjem činil 732,41 tis. Kč. 

Majetkový odbor - odpov ědné místo 114 

V tabulkové části str. 6 
Ostatní p říjmy z vlastní činnosti – v ěcná b řemena  – přijaté úhrady za zřízení věcného břemene 

dle „Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen na majetek města České 
Budějovice a ve prospěch města České Budějovice“ – uložení sítí, umístění monitorovacího vrtu, 
vstup a vjezd na pozemky, (ČR - Český hydrometeorologický ústav, ELSAT s. r. o., Telefónica O2 
Czech Republic a. s., E.ON Distribuce a. s.). K nárůstu plnění této položky došlo z důvodu změny 
„Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen na majetek města České 
Budějovice a ve prospěch města České Budějovice“. 

Příjmy z pronájmu pozemk ů – pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České 
Budějovice dle stávajícím a nově uzavřených nájemních smluv. Jedná se zejména o pronájmy 
pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů (WIP Reklama s. r. o., RAILREKLAMA 
s. r. o., AVENIR Praha s. r. o., euro AWK s. r. o.) a pronájem pozemků za účelem výstavby 
(SAZERAC a. s., Jasminum s. r. o., Autostart ČB s. r. o., cz Immobilien s. r. o.). 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí – nebytové pr ostory  – pronájem nebytového prostoru 
lékárny sídliště Máj (čtvrtletní splátky). 

Přijaté nekapitálové p říspěvky a náhrady  – jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem 
pozemků (město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů 
v roce 2008 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce 2009). 

Ostatní neda ňové p říjmy jinde neza řazené – žádost o přenechání bytů do nájmu – žadatel 
uhradí do fondu podpory kvality bydlení při přijetí žádosti o přenechání bytu do nájmu v domech 
v majetku města České Budějovice nevratný příspěvek ve výši 500,- Kč. 

Ostatní neda ňové p říjmy jinde neza řazené – příjem z finanční jistoty z důvodu nedodržení 
podmínek nájemní smlouvy číslo 114-7/918/05. 

Správa ve řejných statk ů - odpov ědné místo 115 

V tabulkové části str. 6 a 7 
Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů – parkovací karty  – příjmy z poplatků hrazených 

rezidenty a abonenty za parkovací karty. 
Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů – parkovací automaty –  příjmy z provozování 

parkovacích systémů ve městě. 
Příjmy z pronájmu pozemk ů – příjmy za pronájem ploch veřejné zeleně při výkopových a 

stavebních pracích. 
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – komunikace  – finanční náhrady za 

pronájem a znehodnocování povrchů místních komunikací vzniklých při výkopových pracích. 
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Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – rezervé  – příjmy z nájmů za 
vyhrazené parkování. 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – fotbalový stadion – příjmy 
z pronájmů pozemků a nebytových prostor na fotbalovém stadionu.  

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – ve řejné osv ětlení  – příjmy z pronájmu 
stožárů veřejného osvětlení pro reklamní účely. 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – Lesy a rybníky m ěsta  – příjmy 
z pronájmu městských lesů a rybníků v souladu s platnou nájemní smlouvou. 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy z pronájmu nebytových prostor, 
reklamních ploch, veřejného osvětlení, parkovacího automatu, pozemků pod zastávkami MHD  
a pozemků pod telefonními budkami. 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – neziskové objekty – příjmy 
z pronájmu nebytových prostor dle platných nájemních smluv (ve správě Správy domů, s. r. o.). 

Přijaté sank ční platby – úhrada smluvní pokuty za nedodržení termínu 1. seče dle smlouvy  
o údržbě komunikační zeleně. 

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého  majetku – příjmy z prodeje 
zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská, zejména z prodeje kamenné dlažby, mozaiky  
a obrubníků. 

Přijaté pojistné náhrady – příjmy z pojistného plnění za škody na majetku města. 
Přijaté nekapitálové p říspěvky a náhrady – Masné krámy – úhrady podílů spoluvlastníků na 

provedených opravách objektu Masných krámů. 
Přijaté nekapitálové p říspěvky a náhrady  – zejména příjmy vztahující se věcně k minulým letům 

(přeplatky za energie, pojistné) a náhrady škody. 
Přijaté nekapitálové p říspěvky a náhrady - separace komunálního odpadu - příjmy 

z provádění separace na území města České Budějovice od společnosti EKO – KOM, a. s. na základě 
uzavřené dlouhodobé smlouvy o spolupráci, dále příjmy od společností Elektrowin, a. s.,  
Asekol, s. r. o. a Ekolamp, s. r. o. za zajištění zpětného odběru elektrozařízení. 

Ostatní neda ňové p říjmy jinde neza řazené – drobné úhrady pojistného od spoluvlastníků, příjmy 
za prodej dřeva, příjmy z vystavování souhlasu k vjezdu vozidel nad 6 tun do zóny s dopravním 
omezením. 

Ostatní neda ňové p říjmy jinde neza řazené – informa ční kampa ň – doplatek prostředků od 
společnosti EKO-KOM, a. s. na realizaci projektu „Rozšíření separace a intenzifikace sítě ve městě 
České Budějovice“. 

Odbor informa čních a komunika čních technologií - odpov ědné místo 116 

V tabulkové části str. 7 
Přijaté sank ční platby – sankce za prodlení dodávky díla www stránek města České Budějovice. 
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého  majetku –  prodej vyřazené 

výpočetní techniky nebyl realizován, výpočetní technika svou povahou byla určena dle návrhu 
soudního znalce na vyřazení z evidence majetku a k následné likvidaci odbornou firmou. 

Obecní živnostenský ú řad - odpov ědné místo 117 

V tabulkové části str. 7 
Přijaté sank ční platby – byl plánován příjem ve výši 300 tis. Kč. V průběhu roku byly provedeny 

mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících živnost 
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ s vymezením oboru 
činnosti „Nakládání s odpady“ a vázané živnosti „Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými 
odpady“. Dále pak byly provedeny kontroly s vymezením předmětu činnosti „Zastavárenská činnost a 
maloobchod s použitým zbožím“ taktéž v rámci živnosti volné. Skutečný příjem činil 337,60 tis. Kč. 

Přijaté nekapitálové p říspěvky a náhrady  – náhrady spojené s uloženými sankčními platbami. 

Kancelá ř primátora - odpov ědné místo 119 

V tabulkové části str. 7 
Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů – nájem části plochy Novin českobudějovické radnice. 
Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů – poskytování informací dle zákona číslo 106/1999 Sb. 
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Kancelá ř tajemníka - odpov ědné místo 120 

V tabulkové části str. 7 
Přijaté nekapitálové p říspěvky a náhrady -  převod z depozitního účtu ve výši 7.190,97 tis. Kč, 

jedná se o nevyčerpané mzdové prostředky a odvody za měsíc prosinec 2008, u pracovníků 
magistrátu činila částka 2.105,31 tis. Kč a u pracovníků městské policie 5.085,66 tis. Kč. 

Odbor památkové pé če - odpov ědné místo 121 

V tabulkové části str. 7 
Přijaté sank ční platby – pokuty za porušení zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

v platném znění, a souvisejících vyhlášek. 
Ostatní p řijaté vratky transfer ů – z důvodu porušení smlouvy o poskytnutí dotace a na základě 

písemného odstoupení od smlouvy, požadováno od Společenství vlastníků jednotek, Skuherského 
1486/10, České Budějovice vrácení dotace ve výši 350 tis. Kč, v roce 2009 vrácena formou 
splátkového kalendáře částka 326 tis. Kč. 

Přijaté nekapitálové p říspěvky a náhrady  – náklady správního řízení související s ukládáním 
pokut uložených dle vyhlášky číslo 520/2005 Sb. a 340/2003 Sb., v platném znění. 

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpov ědné místo 122 

V tabulkové části str. 7 
Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů – CB CARD – příjmy z prodeje CB CARD (turistická 

karta na zážitky). 
Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů – poskytování služeb na Turistickém informačním centru 

na základě smluv o poskytování informačních a průvodcovských služeb, zprostředkování ubytování a 
příjmy z provozování Motocyklového muzea. 

Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů – CBsystem – příjmy za prodej vstupenek v městském 
rezervačním sytému. 

Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů – Ticketpro – provize z prodeje vstupenek v síti 
TICKETPRO. 

Příjmy z prodeje zboží  – příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru. 
Příjmy z prodeje zboží – Encyklopedie ČB – příjem plynoucí ze smlouvy se společností  

NEBE s. r. o. o obchodním zastoupení (zprostředkování prodeje Encyklopedie ČB). 
Příjmy z pronájmu pozemk ů – příjmy z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny informační 

tabule Vydavatelství MCU. 
Ostatní neda ňové p říjmy jinde neza řazené – příjmy plynoucí ze smluv o spolupráci mezi 

statutárním městem České Budějovice a firmami Budějovický Budvar n. p. a Koh-i-noor  
Hardtmuth a. s. 

Odbor sportovní za řízení - odpov ědné místo 191 

V tabulkové části str. 7 
Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů - plavecký stadion  - za vstupné a předplatné do bazénů 

kryté plovárny a za vyhrazené užívání bazénů pro sportovní kluby, školy a další zájemce. 
Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů - letní plovárna - za vstupné do bazénů letní plovárny. 
Příjmy z poskytovaní služeb a výrobk ů - sportovní hala - za užívání hracích ploch, 

lehkoatletického koridoru, posilovny, ubytovny a příjmy z pořádání kulturních a společenských akcí. 
Příjmy z poskytovaní služeb a výrobk ů - zimní stadion  - za užívání ledových ploch obou hal 

zimního stadionu pro sportovní účely. 
Příjmy z poskytovaní služeb a výrobk ů – kulturní akce ZS  - pronájem Budvar arény na 

pořádání taneční show „Lord of the Dance“, koncertu „Revoluce“ a pořadu pro děti „Bořek stavitel“. 
Příjmy z  pronájmu ostatních nemovitostí  - plavecký stadion  - příjmy z pronájmu nebytových 

prostor od nájemců kadeřnictví, sauny, restaurace a bufetu, fitnessu a reklamních ploch. 
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - sportovní h ala - za pronájem restaurace, šaten, 

rehabilitačního centra, kanceláří a reklamních ploch. 
Příjmy z  pronájmu ostatních nemovitostí  - zimní stadion  – za pronájem restaurace, bufetů, 

šaten, sauny, VIP boxů, parkoviště, kanceláří a reklamních ploch. 
Přijaté sank ční platby – penále podnájemci za pozdní platbu energií. 
Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM – za prodaný drobný majetek. 
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Přijaté nekapitálové p říspěvky a náhrady - Budvar aréna - dle uzavřené smlouvy o propagaci 
pivovaru Budějovický budvar, n. p. 

Přijaté nekapitálové p říspěvky a náhrady - příjmy týkající se účetního období předešlého roku. 
Ostatní neda ňové p říjmy jinde neza řazené – příjmy za sběr železného šrotu a za ztracené klíče. 

Fond zam ěstnanc ů města - odpov ědné místo 195 

V tabulkové části str. 7 
Příjmy z poskytování služeb a výrobk ů – Nová Pec – rozpočet činí 250 tis. Kč a skutečný příjem 

za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec je 286,96 tis. Kč. 
Splátky p ůjčených prost ředků od obyvatelstva – rozpočet činí 500 tis. Kč a skutečné splátky 

773 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce následujícího po 
uzavření smlouvy srážkami ze mzdy zaměstnance. 

 
 

5.3. KAPITÁLOVÉ P ŘÍJMY  

Městská policie - odpov ědné místo 100 

V tabulkové části str. 7 
Příjmy z prodeje ostatního HDM  – prodej vozidla Mitsubischi (psovodi) a Renault Mascott 

(odtahová služba). 

Investi ční odbor - odpov ědné místo 112 

V tabulkové části str. 7 
Přijaté p říspěvky na po řízení dlouhodobého majetku  – příspěvek poskytnutý Jihočeským 

krajem na celkovou rekonstrukci Ledenické ulice – I. etapa na základě smlouvy č. 2008001403. 

Majetkový odbor - odpov ědné místo 114 

V tabulkové části str. 7 
Příjmy z prodeje pozemk ů – prodeje a směny pozemků ve vlastnictví statutárního města České 

Budějovice, například: k.ú. České Budějovice 2, 7 – pozemky pod trafostanicemi – E.ON Distribuce  
a. s., k.ú. České Budějovice 2 – pozemky za účelem umístění patek k lodžiím u panelových domů, k.ú. 
České Budějovice 7 – zahrada bez přístupové cesty z ulice – Škodovi, k.ú. České Budějovice 6 – 
pozemek 1625/1 – výběrové řízení – Bucek, k.ú. České Budějovice 2 – pozemek u OD Kaufland – 
Bucek. Část příjmů této položky tvoří postupné vypořádávání pozemků pod obytnými domy s vlastníky 
bytových jednotek – Plavská 19, Luční jez 1616 a 1613, dále pak k.ú. České Budějovice 2 – pronajatý 
pozemek bez přístupové cesty – KLIMATIK s. r. o., k.ú. České Budějovice 1 – pozemek u Předního 
mlýna – STINGO s. r. o., k.ú. České Budějovice 2 – vypořádání pozemku pod stavbou multifunkčního 
domu Branišovská ul. – MANE STAVEBNÍ s. r. o. Některé plánované prodeje pozemků nebyly 
realizovány z důvodu neschválení majetkové dispozice v zastupitelstvu města nebo uzavření 
budoucích kupních smluv. 

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí  – prodej plynárenského zařízení 
vybudovaného v souvislosti s úpravami Sokolského ostrova, výstavbou ZTV Průmyslová zóna Okružní 
ulice a prodej objektu Ke Špačkům 1061/66, České Budějovice. Příjmy nebyly naplněny z důvodu 
nezrealizování některých plánovaných prodejů objektů nebo uzavření budoucích kupních smluv. 

Správa ve řejných statk ů - odpov ědné místo 115 

V tabulkové části str. 7 
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – Masné krámy – úhrady podílů 

spoluvlastníků na provedené rekonstrukci objektu Masných krámů. 
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy z prodeje teplovodních rozvodů 

tepla Máj jih dle kupní smlouvy uzavřené mezi Teplárnou České Budějovice, a. s. a statutárním 
městem České Budějovice. 
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5.4. PŘIJATÉ TRANSFERY 

Finanční odbor - odpov ědné místo 102 

V tabulkové části str. 7 a 8 
Neinvesti ční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státníh o rozpo čtu – v celkové výši 

12.965,02 tis. Kč, z toho dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona 
číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách 3.463,69 tis. Kč, dotace na úhradu nákladů souvisejících se 
zabezpečením činností sociálně-právní ochrany dětí 7.629,29 tis. Kč, dotace na úhradu výdajů 
souvisejících s volbami, které se měly konat ve dnech 9. a 10. října 2009 do Parlamentu ČR ve výši 
187,04 a záloha dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu 
1.685 tis. Kč. 

Neinvesti ční přijaté transfery ze státního rozpo čtu v rámci souhrnného dota čního vztahu – 
ve výši 101.036,40 tis. Kč na výkon státní správy a příspěvek na provoz ZŠ a MŠ.  

Neinvesti ční p řijaté transfery ze státních fond ů - ve výši 2.158 tis. Kč dotace ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury na akci „Technicko-ekonomická studie napojení silniční sítě českobudějovické 
aglomerace na trasu dálnice D3“. 

Ostatní neinvesti ční přijaté transfery ze státního rozpo čtu - ve výši 384.819,29 tis. Kč, z toho: 
• na výplatu příspěvku na péči 311.004 tis. Kč,  
• na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi 

62.000 tis. Kč,  
• na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 3.150,54 tis. Kč, 
• pro příspěvkovou organizaci (p. o.) Jihočeské divadlo na Program státní podpory profesionálních 

divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů 6.270 tis. Kč, 
• z  Integrovaného operačního programu na akci "Rozbor udržitelného rozvoje území obce  

s rozšířenou působností České Budějovice" 1.100 tis. Kč (výdaje z vlastních zdrojů v roce 2008), 
• v rámci Městského programu prevence kriminality na projekt "Vybavení služebny a strážníků 

městské policie" 28 tis. Kč, 
• dotace z Integrovaného operačního programu na projekt „Typový projekt – Czech POINT – 

Kontaktní místo (Upgrade)“ 36,80 tis. Kč, 
• na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin 

102,95 tis.Kč, 
• na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón  

v celkové výši  970 tis. Kč, 
• dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 157 tis. Kč. 

Neinvesti ční přijaté transfery od obcí – ve výši 103 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené 
s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení. 

Neinvesti ční přijaté transfery od kraj ů – ve výši 8.548,46 tis. Kč, z toho: 
• pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt „Divadlo na venkově“ 2.500 tis. Kč, 
• pro p. o. Jihočeské divadlo na podporu českých divadel 2.550 tis. Kč, 
• pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt „Marketingová komunikace Otáčivého hlediště Český 

Krumlov 2009" 70 tis. Kč, 
• pro p. o. ZŠ J. Š. Baara na projekt „Bárováček tančí celý rok“ 20 tis. Kč, 
• pro p. o. ZŠ L. Kuby na projekt "Regionální kolo Baltík 2009 - České Budějovice“ 30 tis. Kč, 
• pro p. o. ZŠ Grünwaldova na projekt "Rekonstrukce oken školních tělocvičen" (výměna oken)  

100 tis. Kč a na projekt "Financování činnosti sportovních tříd" 80 tis. Kč, 
• pro p. o. ZŠ Matice školské na projekt !Žijeme a učíme se spolu“ 21,90 tis. Kč, 
• pro p. o. ZŠ Kubatova na projekt "Sportovní třídy 2009" 35 tis. Kč. 
• na administraci Programu obnovy venkova obcím s rozšířenou působností 201,13 tis. Kč, 
• na úhradu profinancování ztráty z provozu dopravy v rámci integrovaného dopravního systému 
Českých Budějovic 150 tis. Kč, 

• pro p. o. Jihočeské divadlo na úhradu poplatku ze vstupného za Otáčivé hlediště Český Krumlov  
2.000 tis. Kč, 

• finanční dar pro p. o. MŠ Papírenskou na anketu Zlatá Mateřinka 3 tis. Kč, 
• doplatek grantu na Turistický portál města České Budějovice 45 tis. Kč, 
• pro p. o. CSS Staroměstská na projekt „Centrum sociálních služeb Staroměstská – pečovatelská 

služba a tísňová péče“ 481 tis. Kč, 
• na projekt „Renesance pod Černou věží – didaktický program“ 70 tis. Kč, 
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• pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt „Propagace Otáčivého hlediště Český Krumlov v zahraničí“ 
51,43 tis. Kč, 

• pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt „Výročí 90 let Jihočeského divadla“ 140 tis. Kč, 
Převody z vlastních fond ů hospodá řské činnosti  – odvod z finančního vypořádání hospodářské 

činnosti města – bytového hospodářství ve výši 7.922 tis. Kč. 
Investi ční přijaté transfery ze státních fond ů – ve výši 4.666,33 tis. Kč, z toho v rámci 

Operačního programu Životní prostředí na akci "Rekultivace skládky Žákův lom“ 329 tis. Kč, ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Cyklostezka podél Vltavy (ul. E. Pittera – zahrádky 
Litvínovická)“ 2.465,33 tis. Kč a na akci „Zabezpečení přechodu pro chodce na ul. Pražská – 
Nemanice“ 1.872 tis. Kč. 

Ostatní investi ční přijaté transfery ze státního rozpo čtu – ve výši 10.325,98 tis. Kč, z toho: 
• v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Rekultivace skládky Žákův lom“  

5.592,98 tis. Kč,  
• na akci "Statutární město České Budějovice - varovací systém pro město České Budějovice" 

300 tis. Kč  
• na Jednotné informační prostředí 433 tis. Kč, 
• na program „Regenerace panelového sídliště České Budějovice – Vltava – jih III. etapa – 

Dokončení stavebních úprav ul. Fr. Ondříčka a OD Vltavín ČB“ 4.000 tis. Kč. 
Investi ční přijaté transfery od kraj ů – ve výši 1.306,06 tis. Kč, z toho: 

• doplatek grantu na projekt "Obnovení funkčnosti rybníka Stařeček" 148,63 tis. Kč,  
• na projekt "Znovuotevření mateřské školy v Kubatově ulici č. 14" 646,42 tis. Kč,  
• záloha  grantu na projekt "Výměna výpustního zařízení rybníka Dubenský" 334,05 tis. Kč, 
• na pořízení tiskového vybavení pro distribuci zpracovaných územně analytických podkladů  

176,96 tis. Kč. 
Investi ční přijaté transfery od regionálních rad - ve výši 14.900,19 tis. Kč dotace z Regionálního 

operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt "Lannova třída - 2. etapa (Jeronýmova - 
Štítného)". 

Odbor školství a t ělovýchovy - odpov ědné místo 105 

V tabulkové části str. 8 
Neinvesti ční přijaté transfery od obcí – úhrada neinvestičních výdajů od obcí za rok 2008 a od 

obce Střížov za rok 2007 za žáky, kteří plnili povinnou školní docházku v základních školách a 
v mateřských školách v posledním roce před zahájením povinné školní docházky v Českých 
Budějovicích. Jedná se o obce, ve kterých mají tito žáci trvalý pobyt a v obci nejsou zajištěny 
podmínky pro plnění povinné školní docházky a předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před 
nástupem do ZŠ. 
 
 

6. Komentá ř k výdaj ům 
 

6.1. BĚŽNÉ VÝDAJE  

Městská policie - odpov ědné místo 100  

V tabulkové části str. 9 
Platy zam ěstnanc ů v pracovním pom ěru – byly stanoveny na 120 pracovníků, k 31.12.2009 

činil skutečný stav 113 pracovníků. Výdaje na platy čerpány rovnoměrně k počtu pracovníků. Z částky 
vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody – povinné pojistné na sociální zabezpe čení, veřejné 
zdravotní pojišt ění a ostatní povinné pojistné hrazené zam ěstnavatelem.  

Potraviny – ochranné nápoje – zajištění pitného režimu pro strážníky. 
Ochranné pom ůcky  – nákup ochranných pomůcek pro civilní zaměstnance (uklízečky, techničtí 

pracovníci apod.). 
Léky a zdravotnický materiál – doplnění lékáren do služebních automobilů, lékáren v budově 

MP a nákup vakcíny na očkování strážníků proti žloutence. 
Prádlo, od ěv a obuv – výstroj pracovník ů – obnova výstroje dle potřeb strážníků MP,  

ve II. pololetí nákup letních bund pro všechny strážníky. 



STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE 
PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ 2009 

19 

Knihy, u čební pom ůcky a tisk  – platby periodik (Sbírky zákonů, denní tisk, časopisy EURO, 
Policista apod.). 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup zařízení kanceláří, fotoaparátu, LCD monitorů, 
kovových regálů, dopravního značení na měření rychlosti, potahy do služebních vozů, notebook, 
mobilní telefony, vybavení posilovny, diaprojektor, fotomapy apod. 

Nákup materiálu jinde neza řazený – náboje – nákup nábojů do služebních zbraní. 
Nákup materiálu jinde neza řazený – foto, baterie – baterie do fotoaparátů a radiostanic. 
Nákup materiálu jinde neza řazený – náhradní díly – zakoupeny náhradní díly do služebních 

vozidel, PC a pro ostatní používanou techniku (pneumatiky, žárovky, harddisky, zdroje, sedačka do 
služebního vozidla). 

Nákup materiálu jinde neza řazený – krmivo pro služební psy – rozpočet navýšen z důvodu 
valorizace denní částky na pokrytí stravného pro služební psy, ke které došlo v průběhu roku. 

Nákup materiálu jinde neza řazený – kancelá řský materiál – nákup kancelářských potřeb 
včetně papíru do tiskáren, diářů, rychlovazačů, záznamových sešitů, výdajových dokladů, knih jízd 
apod. 

Nákup materiálu jinde neza řazený – nakoupeny čistící, úklidové a desinfekční prostředky, 
výstražné vesty, postroje pro služební psy, pepřové spreje, cylindrické zámky, spotřební 
elektromateriál, nářadí pro techniky, barva do tiskáren, pokutové bloky apod. 

Studená voda, Teplo, Elektrická energie – doplatky odběru energií za rok 2008 a zálohy na 
spotřebu energií v roce 2009 v pronajatých prostorech (Dolní ulice, služebna Máj, Horní ulice, areál 
MP ul. Jar. Haška). 

Elektrická energie – kamerový systém MKDS – odběr elektrické energie pro městský kamerový 
dohlížecí systém. 

Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot pro služební automobily. 
Služby pošt – čerpáno pouze minimálně. 
Služby telekomunikací a radiokomunikací – hovorné a poplatky za radioprovoz dle platných 

smluv s Českým telekomunikačním úřadem. 
Služby telekomunikací a radiokomunikací – p řevaděč Kleť – jednorázová platba na převaděč 

radiové sítě dle platné smlouvy. 
Nájemné – za pronájem prostoru používaného jako odstavné parkoviště odtažených vozidel, 

kanceláře v Horní ulici, střelnice používané pro účely MP a místností při pořádání besed. 
Nájemné – kamerový systém MKDS – nájemné za umístění retranslačních bodů městského 

kamerového dohlížecího systému. 
Konzulta ční, poradenské a právní služby – úhrady za psychologická vyšetření při příjímání 

nových strážníků a znalecké posudky. 
Služby školení a vzd ělávání – POLIS –  rekvalifikační a prolongační kurzy pro strážníky. 
Služby školení a vzd ělávání – veterinární, referentské – školení nových strážníků pro odchyt 

toulavých zvířat, úhrada školení řidičů referentských vozidel a požární ochrana. 
Nákup ostatních služeb – tisk tiskopis ů – pořízení tiskopisů potřebných pro činnost strážníků 

(kontrola osoby, výzva, botička) a náborového letáku. 
Nákup ostatních služeb – ozna čení služebních aut – polepení nových služebních vozidel, 

odstranění polepů z prodávaných vozů a polep novým designem MP. 
Nákup ostatních služeb – p říspěvek na stravování – čerpáno v souladu s vnitřní směrnicí a 

stavem pracovníků v daném měsíci. 
Nákup ostatních služeb – léka řská vyšet ření – nutná pro vydání popřípadě prodloužení 

platnosti zbrojních průkazů, preventivní lékařská péče a vstupní prohlídky nových strážníků. 
Nákup ostatních služeb – odchyt ps ů – nečerpáno. 
Nákup ostatních služeb – platby za úklid odtahového parkoviště, rytí služebních čísel na kovové 

znaky, zhotovení služebních průkazů, poplatek za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, 
poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz odpadu, 
softwarové služby, zajištění BOZP, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola 
dieselagregátu, kalibrace alkotestu, rozvoz, montáž a demontáž dopravního značení při měření 
rychlosti apod. 

Nákup ostatních služeb – vyšet ření biologického materiálu – čerpáno minimálně na 
veterinární vyšetření odchyceného psa. 

Nákup ostatních služeb – kamerový systém MKDS - servisní služby dle smlouvy na městském 
kamerovém dohlížecím systému. 

Opravy a udržování – služebních vozidel – platby za údržbu služebních vozidel. 
Opravy a udržování – od ěvů, obuvi a OOP – opravy výstrojových součástí dle potřeb strážníků. 
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Opravy a udržování – drobné opravy vybavení, technického zařízení (např. radiostanic, 
kopírovacího přístroje, technických prostředků, počítačů), jízdních kol a budov (nátěry, oprava 
elektroinstalace apod.), oprava TPZOV a podlahy v posilovně. 

Opravy a udržování – kamerový systém MKDS – údržba městského kamerového dohlížecího 
systému. 

Programové vybavení - nákup programů a licencí pro používané programové vybavení (SW 
Audit Pro, SW Nero, licence pro Memphys, programy na statistické vyhodnocování využití MKDS, 
hodnocení činnosti strážníků, SW na evidenci majetku a skladu výstroje). 

Cestovné – ubytování a cestovné na školení odchytu zvířat a školení operátorů MKDS. 
Pohošt ění – pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie a zajištění pohoštění při 

střelecké soutěži a fotbalovém turnaji. 
Věcné dary  – ceny do pořádaných soutěží (kynologická soutěž, fotbalový turnaj, střelecká soutěž) 

a věcný dar pro nejlepšího strážníka. 
Nákup kolk ů – na vydání zbrojních průkazů, profesních průkazů řidičů a osvědčení pro nové 

strážníky. 
Platby daní a poplatk ů státnímu rozpo čtu – dálni ční známky  – zakoupeny dálniční známky pro 

služební vozidla. 
Platby daní a poplatk ů krajům, obcím a státním fond ům –  nečerpáno 
Náhrady mezd v dob ě nemoci  - upravený rozpočet čerpán na 99,78 %. 
Ostatní neinvesti ční výdaje jinde neza řazené – vratky minulých let – nečerpáno 

Odbor ochrany životního prost ředí - odpov ědné místo 101 

V tabulkové části str. 9 a 10 
Nájemné – uložení trofejí  – pronájem prostor na chovatelskou přehlídku trofejí, která se koná 

každoročně pro hodnocení kvality chované zvěře a kontrolu ulovené zvěře (povinnost dle zákona číslo 
449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění). 

Konzulta ční, poradenské a právní služby – vodní hospodá řství – nečerpáno. 
Konzulta ční, poradenské a právní služby  – proveden znalecký posudek na tři duby v ulici U Tří 

dubů. 
Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinoléka řská péče – náklady spojené s odchytem 

zvířete podle § 42 zákona číslo 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění, není-li chovatel 
znám, odběry týraných psů, jejich ošetření a umístění v útulku. V roce 2009 nečerpáno. 

 Nákup ostatních služeb – činnost odborného lesního hospodá ře – jedná se o finanční 
prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající 
funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2008 a I., II.  
a III. čtvrtletí roku 2009. 

Nákup ostatních služeb – lesy, myslivost – proveden soutisk lesnických porostních map. 
Nákup ostatních služeb – výsadba meliora čních d řevin - jedná se o finanční prostředky 

poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu 
melioračních a zpevňujících dřevin. Úhrada byla provedena ve II. pololetí za výsadbu uskutečněnou 
v I. pololetí roku 2009. 

Nákup ostatních služeb – vodní hospodá řství  - na podnět občanů byly provedeny rozbory 
odpadních vod z čistírny v Zahradní čtvrti v Roudném, dále provedeny rozbory odpadních vod 
z obecních čistíren v Břehově, Boršově nad Vltavou a Mokrém Lomě. 

Nákup ostatních služeb – monitoring ochrany ovzduší  - Zdravotním ústavem v Českých 
Budějovicích byly dle smlouvy provedeny 4 cykly měření imisí mobilní měřící jednotkou na čtyřech 
dopravou exponovaných místech. Dále měřeny imise na náměstí Přemysla Otakara II. pro porovnání 
situace, kdy bylo náměstí pro dopravu uzavřeno v rámci akce „Den bez aut“. 

Nákup ostatních služeb – druhová ochrana- provedeny průzkumné práce na zvláště chráněné 
druhy živočichů – průzkum netopýrů na sídlišti Máj s cílem řešení alternativních opatření k zachování 
biotopů zvláště chráněných živočichů, biologické průzkumy významných lokalit na území ORP jako 
podklady pro další možnost rozvoje území, průzkumy starých stromů – biotopy zvláště chráněných 
druhů brouků. 

Nákup ostatních služeb - d řeviny a krajina - revitalizace prvků územního systému ekologické 
stability (ÚSES) a obnova krajiny, návrhy nových výsadeb jako krajinotvorného prvku. 

Nákup ostatních služeb - p řechodn ě chrán ěné plochy - provedena rekultivace ostrůvků  
a podmáčené louky ve výtopě včetně odstranění náletových dřevin, která umožní zlepšení hnízdních 
možností bahňáků a rybáků. 
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Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací  – nečerpáno, úprava naučné stezky 
přesunuta do roku 2010. 

Nákup ostatních služeb – údržba památných strom ů a významných krajinných prvk ů (VKP) 
– nová výsadba v parku Stromovka, kácení starých stromů, které byly odstraněny z důvodu špatného 
zdravotního stavu a ošetření stávajících památných stromů. 

Nákup ostatních služeb – ÚSES – zpracovány doplňky k projektům ÚSES ve vazbě na změny 
územních plánů obcí a komplexních pozemkových úprav. 

Nákup ostatních služeb – vyhlášení památných strom ů a VKP – zpracování evidenčních karet 
včetně průzkumu v souladu se zákonem číslo 114/1992 Sb. a stavebním zákonem (pro územně 
analytické podklady a průzkum významných krajinných prvků). 

Nákup ostatních služeb – ekologická výchova  – zajištění vzdělávací akce pro děti a Dětské 
zastupitelstvo o životě včel „Medový den dětí 2009“, konání velikonočního a vánočního zasedání 
Dětského zastupitelstva, vydány „Omalovánky k dopravní výchově“, „Příběhy lesních zvířátek“ (4.díl 
pohádek pro děti prvního stupně základních škol) a kalendáře pro rok 2010 s ekologickou tématikou. 

Nákup ostatních služeb – Terminál  – pokračování projektu k zajišťování školní i mimoškolní 
ekologické výchovy dětí v Českých Budějovicích prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia, 
která si klade za cíl ukázat dětem jak lze i mezi „paneláky“ kvalitně trávit svůj volný čas a hledat kladný 
vztah k lidem a přírodě. 

Nákup ostatních služeb – Robinson  – vydáno šest čísel časopisu Robinson, který byl využit při 
ekologické výchově na základních a mateřských školách. Finanční prostředky použity pouze na 
vlastní tisk (tvorba a distribuce hrazena sponzorsky). 

Nákup ostatních služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut  – prostřednictvím organizace 
Cassiopeia uspořádáno několik programů a soutěží pro děti i dospělé v týdnu od 16. do 22. září  
a v samotném dnu bez aut (22.9. zajištěna dopravní uzavírka náměstí Přemysla Otakara II. firmou Žák 
- Dopravní značení) 

Pohošt ění – akce ekologické výchovy  – zajištění občerstvení pro Dětské zastupitele a účinkující 
na akci „Evropský den bez aut“. 

Poskytnuté neinvesti ční příspěvky a náhrady – nečerpáno. 
Věcné dary – nákup knižních poukázek pro Dětské zastupitele na knihy s ekologickou tématikou  

a drobné dárky pro vystupující na Bambiriádě. 
Neinvesti ční transfery obecn ě prosp ěšným spole čnostem – Rosa - společnost pro ekologické 

informace a aktivity, o.p.s. – praktický rádce životního prostředí v Českých Budějovicích, „Životní 
prostředí – věc veřejná II“. 

Neinvesti ční transfery ob čanským sdružením – CEGV Cassiopeia – „Zahrada - nové možnosti“, 
„Evropský den bez aut 2009“, „Držíme krok“, „Se školou do přírody“, Občanské sdružení Ekofilm –  
35. ročník, ZO Českého svazu zahrádkářů Nové Hodějovice – „Cena zdraví a bezpečného životního 
prostředí“, RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje – „Jihočeská vzájemná výměna 
zkušeností“, YMCA České Budějovice, občanské sdružení – „Řešeto 2009 – Ekoego“, Junák – 
středisko VAVÉHA Č. Budějovice – „Hnědá Panda“, Jihočeská krajská organizace Pionýra – „Výlety 
za poznáním krás Jihočeské přírody“. 

Neinvesti ční příspěvky z řízeným PO - Mateřská škola Dlouhá – „Den země v Mateřinkové 
zahradě“, Základní škola, Dukelská 11, Č. Budějovice – „Kam s nimi?“. 

Neinvesti ční příspěvky ostatním PO - Gymnázium Jírovcova – „Péče o chráněné území – zdroj 
poznání a inspirace k pozitivnímu a aktivnímu chápání života“, SOŠ veterinární, mechanizační  
a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky – „Dny environmentální výchovy 
pro žáky českobudějovických základních škol“, Dům dětí a mládeže ČB - Kroužky pečující o zeleň 
v okrajovém parku a zimní zahradě DDM, „Den Země“ – akce pro ZŠ v Českých Budějovicích. 

Nespecifikované rezervy – dotace dle Sm ěrnice číslo 8/2008 – dotační program města České 
Budějovice na podporu ochrany životního prostředí, finanční prostředky převedeny rozpočtovými 
opatřeními na příslušné položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. 

Ostatní neinvesti ční výdaje jinde neza řazené – škody p ři výkonu myslivecké stráže  – 
nečerpáno. 

Finanční odbor - odpov ědné místo 102 

V tabulkové části str. 10  
Úroky vlastní – úv ěr ČMZRB – úroky z úvěru na financování výstavby průmyslové zóny Husova 

kolonie. 
Úroky vlastní – úv ěr ŽB – vozový park MHD  – úroky z úvěru na financování nákupu 4 ks 

nízkopodlažních autobusů a 2 ks nízkopodlažních kloubových trolejbusů.  
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Úroky vlastní – úv ěr SFŽP - Pekárenská  – úroky z úvěru na financování akce Trakční a trolejové 
vedení v Pekárenské ul. 

Úroky vlastní – úv ěr HVB Bank  – úroky z úvěru na rekonstrukci Zimního stadionu. 
Úroky vlastní – z úv ěru ŽB – úroky z úvěru na Dlouhý most a výstavbu 146 b. j. a 54 b. j. 
Úroky vlastní – kontokorentní úv ěr – úroky z kontokorentního úvěru na běžném účtu na 

financování provozních potřeb. 
Realizované kurzové ztráty - účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů při nákupu  

a zpětném prodeji valut (při zahraničních pracovních cestách). 
Ostatní úroky a ostatní finan ční výdaje – ztráta u portfolia – 32,10 tis. Kč zahrnují jednorázové 

realizované ztráty z obchodů s cennými papíry při správě portfolia města. 
Služby pen ěžních ústav ů – 767,93 tis. Kč, zahrnují především poplatky pro ČS, a. s.  

za poskytování půjček z Fondu podpory kvality bydlení (1 % z každé poskytnuté půjčky), poplatky za 
vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za přepočet mincí vybraných z parkovacích automatů (1 % 
z vložené částky), poplatky za platby platebními kartami v pokladně Magistrátu města a poplatky za 
vedení účtů u UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 

Konzulta ční, poradenské a právní služby – výdaje ve výši 409,24 tis. Kč především za 
poradenskou činnost v oblasti daní (daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob za obce  
a daň z nemovitostí). 

Konzulta ční, poradenské a právní služby – portfolio – zahrnuje pevnou odměnu pro ČSOB 
Asset Management, a. s. za správu portfolia města. 

Nákup ostatních služeb  – výdaje ve výši 35,70 tis. Kč za zpracování Rozpočtového výhledu 
statutárního města České Budějovice. 

Poskytnuté neinvesti ční příspěvky a náhrady – náhrada nákladů řízení soudní exekuce 
Exekutorským úřadům, které jsou uplatňovány v rámci vymáhání pohledávek.  

Platby daní a poplatk ů státnímu rozpo čtu – DPH  – ve výši -36.916,54 tis. Kč činí celkový rozdíl 
mezi daňovou povinností a příjmem z nadměrného odpočtu (z toho -32.198,2 tis. Kč odpočet daně při 
změně režimu za rok 2008). 

Platby daní a poplatk ů – soudní poplatky – finanční prostředky při vymáhání pohledávek soudní 
cestou. 

Platby daní a poplatk ů – daň z příjmů – daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2008, kterou 
město platí samo sobě ve výši 51.286,62 tis. Kč. 

Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi – vrácení dotace v rámci finančního vypořádání 
poskytnuté v roce 2008 na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci 
v hmotné nouzi ve výši 700,83 tis. Kč, na výplatu příspěvku na péči ve výši 4.692,50 tis. Kč a vrácení 
nevyčerpané části grantu z Jihočeského kraje z roku 2008 na projekt „Studie odtokových poměrů 
Vráteckého potoka“ ve výši 5,14 tis. Kč. 

Nespecifikované rezervy - tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních 
prostředků. Nevyčerpaný zůstatek k 31.12.2009 činil 3.331,51 tis. Kč. 

Ostatní neinvesti ční výdaje jinde neza řazené – nájemné M. Horákové 72 – 78 – úhrady 
předplaceného nájemného za nájemníky bytů vystavěných městem. 

Odbor dopravy a silni čního hospodá řství - odpov ědné místo 103 

V tabulkové části str. 10 
Konzulta ční, poradenské a právní služby  – znalecké a odborné posudky sloužící jako podklady 

pro správní řízení na úseku silničního správního úřadu, dopravního úřadu a speciálního stavebního 
úřadu pro pozemní komunikace. 

Nákup ostatních služeb  – zajištění provozu a výuky na dětském dopravním hřišti včetně soutěže 
mladých cyklistů, propagace a pořádání školení na téma BESIP zejména pro pracovníky silniční 
správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací, zajištění porad vedoucích 
odborů dopravy magistrátních měst a pracovníků odboru doprav. 

Věcné dary – BESIP  –  nákup propagačních předmětů na téma bezpečnost silničního provozu  
a cen pro účastníky dětských soutěží mladých cyklistů apod. 

Odbor kultury - odpov ědné místo 104 

V tabulkové části str. 10 a 11 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – výdaje za aluminiové rámy do radniční výstavní síně 

a stanové přístřešky.  
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Nákup materiálu jinde neza řazený  – spotřební materiál, např. karton, fotorůžky, silon, sklo, 
proutí, vázací drát do radniční výstavní síně, razítka na akci Den dětí, trička na festival Svatý P.R.D., 
natírací potřeby na akci Najdi si svou bednu, rekvizity a materiál na Vodní hry a Přílet anděla, květiny 
k památníkům padlých při oslavách Dne vítězství a vánoční stromky na výzdobu nádvoří při vánočním 
trhu. 

Služby pen ěžních ústav ů – pojišt ění výstav  – pojištění výstavy J. Pavlíka organizované 
u příležitosti Dnů slovenské kultury. 

Služby pen ěžních ústav ů – pojišt ění – pojištění soutěžících při akci Vodní hry. 
Nájemné  – pronájem salónku a prostor na tiskovou konferenci a na setkání spisovatelů v rámci 

Dnů slovenské kultury, pronájem sálu v KD Slavie na dvě divadelní představení a na pořad pro 
seniory Odpoledne s vůní máty, letní scény KD Slavie na akci Slet čarodějnic, pódia a střechy na Den 
dětí a Svatý P.R.D, pronájem mobilních WC na Den dětí, Svatý P.R.D., Múzy na vodě, Kinematograf 
bratří Čadíků, Najdi si svou bednu, Vodní hry, Přílet anděla, pronájem zastřešení pódia na Radniční 
léto, sálu v DK Metropol a pontonů na akci Múzy na vodě, mola a lávky na Vodní hry a pronájem 
záložního agregátu na akce Vodní hry a Přílet anděla. 

Nájemné  – radni ční bál  – pronájmy prostor DK Metropol pro radniční bál a reklamního banneru 
 na Dny slovenské kultury. 

Konzulta ční, poradenské a právní služby – studie pot řeb kultury  – zpracování projektů 
Kulturního léta. 

Nákup ostatních služeb – Kinematograf brat ří Čadíků – zajištění promítání filmů na náměstí 
Přemysla Otakara II., realizace 6.7. – 9.7.2009. 

Nákup ostatních služeb  – Masopust  – tisk a výlep plakátů, honoráře a dopravu účinkujících 
souborů a ozvučení. 

Nákup ostatních služeb – P řekro čme bariéry  – nečerpáno. 
Nákup ostatních služeb – Čarod ějnice  – tisk plakátů a letáků, výlep plakátů, honoráře 

účinkujících, moderování, ozvučení, montáž a demontáž pódia. 
Nákup ostatních služeb – Den plný her – Den d ětí – tisk a výlep plakátů, zajištění programu, 

pořadatelskou službou, ozvučení a technické zabezpečení akce. 
Nákup ostatních služeb – Den senior ů – dvě divadelní představení pro seniory v KD Slavie 

a zajištění programu včetně ozvučení při akci Odpoledne s vůní máty. 
Nákup ostatních služeb – tradi ční svátky  – propagace a kompletní realizace akcí: Vynášení 

Morany, Rozsvícení vánočního stromu, Adventní zpívání, Zvonkový průvod, Přílet anděla, Vránkovy 
koledy, Živý Betlém, Vánoční ulička (montáž a demontáž pódia, dodání a postavení vánočního 
stromu, ozvučení a osvětlení, moderování, výškové práce, honoráře účinkujícím, dopravní značení, 
úklid, ostraha, fotodokumentacie). 

Nákup ostatních služeb – významná výro čí – realizace pietních aktů v rámci oslav Dne vítězství 
a Dne vzniku samostatného československého státu (ozvučení, moderování, vystoupení pěveckých 
sborů, vázání kytic) a realizace oslavy 20. výročí sametové revoluce (moderování, módní přehlídka, 
vystoupení hudebních skupin, ostraha, úklid). 

Nákup ostatních služeb  – převoz a instalace sousoší Humanoidi a hudební vystoupení při 
vernisáži. 

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – nečerpáno. 
Nákup ostatních služeb – tisk kulturn ě-propaga čního materiálu – nečerpáno. 
Nákup ostatních služeb – kronika m ěsta – grafické řešení, předtisková příprava, úpravy 

fotografií a tisk publikace Kronika města České Budějovice 2008. 
Nákup ostatních služeb – výstavy –  v rámci úsporných opatření města byl snížen rozpočet této 

položky, ostatní prostředky nečerpány. 
Nákup ostatních služeb – Kulturní léto  – kompletní realizace festivalu pouličních divadel Svatý 

P.R.D. a akcí Najdi si svou bednu, Hudební večery u zvonice, vystoupení skupiny IYASA a Vodní hry, 
za propagační a reklamní kampaň, samolepicí fólie na reklamní panel (Pierot), tisk skládaček Léto 
ve městě. 

Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury  – propagace, zajištění a realizace všech akcí 
konaných v rámci festivalu (výlep plakátů, koncerty, divadelní představení, hudební a taneční 
vystoupení, zajištění výstav, ubytování účastníků, výzdoba prostorů apod.). 

Nákup ostatních služeb – váno ční trhy  – kompletní zajištění vánočního trhu na nádvoří radnice 
včetně kulturního programu (honoráře účinkujícím, zapůjčení stánků, montáž a demontáž osvětlení 
stánků, ozvučení a osvětlení, ostraha, úklid). 

Nákup ostatních služeb – Múzy na vod ě – tisk a výlep plakátů, výroba, propagace, montáž a 
demontáž pontonů, honoráře účinkujícím, moderování, ostraha, pořadatelské služby, 
fotodokumentace.  
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Nákup ostatních služeb – úklid a úprava okolí památ níků – úklid pomníků v Suchém Vrbném, 
Rožnově, Nových Hodějovicích a Mladém.  

Nákup ostatních služeb – informa ční měsíčník – za 11 čísel informačního měsíčníku „KAM“ 
o kulturním dění ve městě. 

Nákup ostatních služeb – radni ční bál  – propagace, zajištění a realizace programu (moderování, 
honoráře účinkujícím, služby fotoateliéru, umístění historického vozidla, květinová výzdoba, služby 
v DK Metropol apod.). 

Nákup ostatních služeb – odvoz odpadu p ři akcích m ěsta – odvoz odpadu z akcí Přílet anděla 
a Vánoční trh. 

Opravy a udržování - pomník ů a pamětních desek – zajištění stability a likvidaci narušených 
dřevěných soch ve Stromovce. 

Pohošt ění – výstavy, kulturní akce – pohoštění oficiálních hostů a účinkujících na Dnech 
slovenské kultury, seniorů při Odpoledni s vůní máty, při tiskových konferencích ke Kulturnímu létu 
a Vánocům, při setkání aktivistů sametové revoluce a účinkujících v Živém Betlému. 

Pohošt ění – radni ční bál  – občerstvení oficiálních hostů a návštěvníků bálu. 
Poskytnuté neinvesti ční příspěvky a náhrady  – autorské odm ěny  OSA, Intergram  – úhrada 

poplatků za užití hudebních děl při kulturních akcích pro Ochranný svaz autorský a Intergram (Dny 
slovenské kultury, radniční bál, Slet čarodějnic, Den dětí, Svatý P.R.D. Hudební večery u zvonice, 
Vodní hry, Múzy na vodě, Odpoledne s vůní máty, Přílet anděla, Rozsvícení vánočního stromu, 
Bruslení pod vánočním stromem, vánoční trh).  

Věcné dary  – cukrovinky jako ceny do soutěží pro děti v rámci akcí Čarodějnice a Den dětí, 
3 fotoaparáty pro výherce soutěže vyhlášené v rámci Kulturního léta, výtvarné potřeby jako vánoční 
nadílky do speciálních zařízení pro handicapované děti, cukrovinky podávané dětem při příletu anděla 
a vánočním trhu. 

Věcné dary – radni ční bál  – dle smlouvy o reklamě byly zakoupeny čtyři poznávací zájezdy 
a další věcné dary do tomboly. 

Neinvesti ční transfery nefinan čním podnikatelským subjekt ům – Kino Kotva a Háje ček – dle 
smlouvy o dílo dotace na úhradu nákladů za půjčovné filmů včetně dopravy a poštovného, pronájem 
vývěsek, výrobu a tisk propagačních materiálů a vstupenek. 

Neinvesti ční transfery nefinan čním podnikatelským subjekt ům – fyzickým osobám  – 
na rozvoj kultury bylo převedeno 633,80 tis. Kč z nespecifikovaných rezerv – dotace dle Směrnice 
č. 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem města.  

Žadatel Účel Částka  

Otakar Kovář Zlatý mikrofon 49 500 

Jan Turinský 
Přímé přenosy operních představení – Metropolitní 
opera NY 261 800 

Josef Korda Festival na dvanácti strunách 100 000 

Marie Kubicová Vystoupení českobudějovických beatových legend 67 500 

Alena Schelová Komorní galerie u Schelů - nekomerční výstavy 2009 30 000 

Marie Kubicová Rozmarné léto v Galerii Na dvorku 45 000 

Jana Švarcová Kulturní léto 2009 50 000 

Celkem v K č   603 800 
 
Neinvesti ční transfery nefinan čním podnikatelským subjekt ům – právnickým osobám  – 

rozvoj kultury - dotace dle Směrnice č. 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem města. 

Žadatel Účel Částka  

MKD ČB Výstava - Future Systém 31 000 

V.L.K. s. r. o. Blues pod Černou věží 24 000 

Cultura s. r. o. Praha ve dveřích II. 44 435 
Festival. kancelář  
E. Destinnové 20. hudební slavnosti Emy Destinnové 400 000 

MKD, a. s. Výtvarný ateliér - edukační činnosti 82 000 

Celkem v K č   581 435 
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Neinvesti ční transfery obecn ě prosp ěšným spole čnostem – rozvoj kultury - dotace dle 
Směrnice č. 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem města. 

Žadatel Účel Částka  

Bazilika, o.p.s. Galerie Bazilika a Solnice 48 000 

Bazilika, o.p.s. Art program - četba na přání, přednášky 36 210 

Bazilika, o.p.s. Bazilika open stage 2009 160 000 

Bazilika, o.p.s. Workshopy a výstava v Galerii Bazilika 48 000 

Bazilika, o.p.s. 
C.K.Solnice jako amatérská hudební a divadelní scéna 
regionu 83 000 

Člověk v tísni, o.p.s. Jeden svět 2009 v Českých Budějovicích 10 000 

Bazilika, o.p.s. Jazzfest ČB 2009 47 000 

Bazilika, o.p.s. New Bazilika sound - dny nových hudebních Forem 49 000 

Bohemia Jazz Fest, o.p.s. Mezinárodní hudební festival Bohemia jazzfest 2009 300 000 

Metropol CB, o.p.s. Iuventars 2009 80 000 

Metropol CB, o.p.s. Výstavy k 20. výročí sametové revoluce 90 000 

Celkem v K č   951 210 
 
Neinvesti ční transfery ob čanským sdružením – SUD  – dotace dle Směrnice č. 8/2008 na 

činnost Studentského univerzitního divadla. 

Žadatel Účel Částka 

SUD SUD - studentské universitní divadlo 27 000 

SUD večery autorské tvorby - Literární šleh 30 000 

Celkem v K č   57 000 
 
Neinvesti ční transfery ob čanským sdružením  – rozvoj kultury - dotace dle Směrnice č. 8/2008 

schválené radou a zastupitelstvem města. 

Žadatel Účel Částka v  

JKR Pionýra – Last Dance Celoroční činnost Tanečního klubu LAST-DANCE 30 000 

OS Kyvadlo Galerie Pod Kamennou žábou - 14. výstavní sezona 50 000 

TK Break Beat, o.s. Kdo tančí, ten nezlobí 50 000 

Sdruž. rodičů pro podporu GJVJ Celoroční činnost pěveckého sboru Mendík 20 000 

Soubor písní a tanců Furiant Celoroční činnost SLTP Furiant 45 000 

Divadelní soubor J. K. Tyl Divadelní aktivity DS J. K. Tyl 50 000 

Taneční centrum Move 21 Příspěvek na nájem výukových prostor 30 000 

Studentské kulturní sdružení ČB Studentský časopis Vedneměsíčník 19 800 

Sdružení Divadlo za rohem Divadélko Růžek – celoroční činnost 21 700 

Collegium Musicum Budvicense Celoroční činnost orchestru CMB 18 000 

Jihočeský klub obce spisovatelů Celoroční činnost klubu 10 500 

Občanské sdružení Fotos Celoroční činnost OS Fotos 10 000 

Divadlo Kvelb Divadlo Kvelb 15 000 

Jihočeské pěvecké sdružení ČB Celoroční koncertní činnost pěveckého sboru 28 500 

Mažoretkový klub Panenky Celoroční činnost mažoretkového klubu 45 000 

Arte della Tlampač o.s. Rok Tlampače 40 000 

JKR Pionýra – Last Dance tanec "O cenu Last Dance Teamu“ 50 000 

OS Kyvadlo Divadelní žabka 47 700 

TK Break Beat, o.s. Worldstars 2009, 2. ročník mistrovství ČR 60 000 
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Studentské kulturní sdružení ČB Budějovický Majáles 200 000 

OS 4sochaři Umění ve městě 109 500 

TJ Sokol ČB Šibřinky 18 000 

OS Hortensia Bretaň - výstava v Českých Budějovicích 80 000 

Žestě dvěstě Žestě dvěstě ve městě 16 000 

Velký dechový orchestr ČB promenádní koncerty 26 000 

Fotojatka, o.s. metropole, Fotografický festival Fotojatka 160 000 

o.p.s. Jitřenka 
Účast Puellae Budvicenses na mezinárodní soutěži 
v Tampere 80 000 

Mažoretkový klub Panenky Reprezentace - Mažoretkový klub Panenky ČB 68 000 

Sdružení divadlo Za rohem Divadélko Růžek - reprezentace 30 000 

o.s. Divadelní spol. Lannovka 
Divadelní jaro Bechyně, Národní přehlídka Dětská 
scéna… 10 000 

ICEJ - Mez.křesť.velv.Jeruzalém ČB pro Izrael 10 000 

Arsklub - o.s.umělců Výstavní a osvětová činnost Arsklubu 2009 15 000 

Sdruž. rodičů pro podporu GJVJ 
Student Cantant – mezinárodní festival studentských 
sborů 18 000 

Barevný děti, o.s. Komedie s lebkou 20 000 

Svaz důchodců ČR, o.s. Přehlídka seniorských souborů 20 000 

o.s. TAM-TAM Beránkovy Velikonoce 30 000 

Taneční centrum Move 21 Emco dance life tour  30 000 

o.s. Kyvadlo Ozvěny Anifestu 60 000 

DS J. K. Tyl Budějcká Thálie 2009 73 800 

SK - vodní slalom ČB Wave 2009 90 000 

Celkem v K č   1 805 500 
 
Neinvesti ční transfery církvím a náboženským spole čnostem  –- dotace dle Směrnice č. 8/2008 

Římskokatolické farnosti – děkanství u kostela sv. Mikuláše na Mezinárodní 9. ročník varhanního 
cyklu 2009. 

Neinvesti ční příspěvky z řízeným p říspěvkovým organizacím  –- dotace dle Směrnice č. 8/2008 
Jihočeskému divadlu – soubor loutkohry na financování 4. ročníku mezinárodního divadelního 
festivalu Na prahu. 

Neinvesti ční příspěvky z řízeným p říspěvkovým organizacím -  dotace dle Směrnice č. 8/2008 
schválené radou města. 

Žadatel Účel Částka  

ZŠ J. Š. Baara Celoroční činnost přípravných sborů Carmina 50 000 
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská Natočení nového profilového CB Canzonetty 40 000 
ZŠ J. Š. Baara Celoroční činnost DPS Bárováček 25 000 

ZŠ J. Š. Baara Reprezentace - DPS Carmina 40 000 

Celkem v K č   155 000 
 
Neinvesti ční příspěvky ostatním p říspěvkovým organizacím  – na rozvoj kultury dotace dle 

Směrnice č. 8/2008 schválené radou města. 

Žadatel Účel Částka  

Jihočeská komorní filharmonie Velkopáteční koncert 31 500 

Jihočeská vědecká knihovna Nákup novinek literatury do poboček JVK 50 000 

Celkem v K č   81 500 
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Dary obyvatelstvu – ocen ění talent ů – šeky mladým českobudějovickým umělcům, kteří získali 
významná ocenění na soutěžích. 

Účelové neinvesti ční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám  – na rozvoj kultury dotace dle 
Směrnice č. 8/2008 schválené radou a zastupitelstvem města. 

Žadatel Účel Částka  

Mgr. Theodor Pártl činnost Pěveckého sboru jihočeských učitelek 30 000 

Václav Toušek 15. Budějcká Rockpárty 90 000 

K. Lazarová Rawitscherová Hry a klamy 120 000 

Jiří Klimeš Koncerty Velikého ZUŠ Bandu a hostů 22 700 

Celkem v K č   262 700 
 
Neinvesti ční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru –  Cena města  – na základě 

usnesení zastupitelstva města č. 166/2009 nebyla cena udělena. 
Nespecifikované rezervy – dotace dle Sm ěrnice č. 8/2008 – v 1. a 2. výzvě rozdělena na dotace 

mezi žadatele dle jejich právní subjektivity. Z důvodu úsporných opatření města se 3. výzva 
neuskutečnila. 

Odbor školství a t ělovýchovy - odpov ědné místo 105 

V tabulkové části str. 11 a 12 
Nákup materiálu jinde neza řazený – servis a regulace vytáp ění MŠ, ZŠ a ŠJ  – při provádění 

servisních prací (firmou Energie České Budějovice, s. r. o.) ústředního vytápění a zařízení měření a 
regulace na základních a mateřských školách zřizovaných statutárním městem České Budějovice. 

Nájemné – hrazené v souladu s platnou smlouvou Kongregaci sester Nejsvětější svátosti, 
za budovu Školní jídelny v Rudolfovské 23 v Českých Budějovicích a za pronájem prostor pro seminář 
„Úraz není náhoda“ pro ředitelky MŠ České Budějovice.  

Konzulta ční, poradenské a právní služby – nečerpáno. 
Služby školení a vzd ělávání  – semináře „Účetnictví příspěvkových organizací“, „Jak úspěšně 

komunikovat“ a „Místo, kde se formuje lidský kapitál“ pro základní a mateřské školy zřizované 
statutárním městem České Budějovice.  

Nákup ostatních služeb – České Bud ějovice – m ěsto sportu – financování dvouletého projektu 
podpořeného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. 

Nákup ostatních služeb – servis a regulace vytáp ění MŠ, ZŠ, a ŠJ – servis ústředního vytápění 
a zařízení měření a regulace na mateřských školách, základních školách a ve školních jídelnách. 

Nákup ostatních služeb  – zajištění ubytování ředitelů/lek ZŠ a MŠ České Budějovice 
na pracovním semináři. 

Opravy a udržování – sportovní plácky  – opravy a údržba sportovních ploch, které jsou 
v majetku města České Budějovice (oprava oplocení hřiště M. Chlajna, J. Bendy, Větrná,  
Fr. Ondříčka, Otavská), ukotvení branek. 

Pohošt ění – pro odcházející zam ěstnance p říspěvkových organizací – u příležitosti rozloučení 
s pedagogickými pracovníky základních a mateřských škol v Českých Budějovicích, kteří v roce 2009 
odešli do důchodu. 

Pohošt ění – porada ředitelek/l ů ZŠ a MŠ – pohoštění při poradě ředitelů/lek ZŠ a MŠ. 
Pohošt ění – pohoštění pro úspěšné sportovní reprezentanty města do 18let u příležitosti jejich 

setkání s primátorem města. 
Věcné dary  – nákup knižních publikací pro ocenění dětí, které byly úspěšné při školních 

olympiádách, květinové dary (školští důchodci). 
Věcné dary – sout ěže – nákup pohárů a knih pro ocenění dětí a mládeže v různých soutěží, ceny 

jsou poskytovány pořadatelům soutěží.  
Neinvesti ční transfery nefinan čním podnikatelským subjekt ům – právnickým osobám – 

společnosti TRIKAM s. r. o.; SK Dynamo České Budějovice, a. s.; Holiday Fitness Club, s. r. o. 
Neinvesti ční transfery obecn ě prosp ěšným spole čnostem – MŠ a ZŠ speciální Sv ětluška – 

poskytnuta I. část dotace ve výši 15 tis. Kč na krytí provozních nákladů v prvním roce činnosti tohoto 
nestátního zařízení. 

Neinvesti ční transfery obecn ě prosp ěšným spole čnostem – ZŠ Waldorfská – krytí provozních 
nákladů v prvním roce činnosti tohoto nestátního zařízení. 
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Neinvesti ční transfery obecn ě prosp ěšným spole čnostem – poskytnuto Tyflokabinetu České 
Budějovice na zajištění rekondičně/rehabilitačního pobytu s výukou na PC a s volnočasovými 
aktivitami pro těžce zrakově postiženou mládež. 

Neinvesti ční transfery ob čanským sdružením – sport mládeže – dotace, které vyplývají 
z Dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2009 (Příspěvky a Granty) 
a ostatní neinvestiční dotace (Ostatní dotace), které byly poskytnuty mimo dotační program 
na základě individuálních žádostí, např. sportovnímu klubu vozíčkářů Králové České Budějovice, 
České federaci sálového fotbalu - futsalu. Vrácené dotace za rok 2009 od sportovních organizací 
z důvodů zjištěných nedostatků u TJ Sokol, TC Move 21, Podvodní ragby PF České Budějovice.  

DOTACE (v K č) 
Příjemce dotace Celková 

dotace         Příspěvky     Granty             
Ostatní 
dotace           

SK Nemanice 23 840 23 840 0 0 
Dynamo České Budějovice 61 110 61 110 0 0 
TJ Koh-i-noor České Budějovice 339 700 339 700 0 0 
TJ Lokomotiva České Budějovice 442 015 432 015 10 000 0 
Meteor České Budějovice 102 966 102 966 0 0 
Pedagog České Budějovice 165 240 165 240 0 0 
SK Policie České Budějovice 281 183 281 183 0 0 
VSK Slavia PF České Budějovice 15 000 15 000 0 0 
SK Čtyři Dvory servisport Č.B. 327 772 327 772 0 0 
SK Mladé 110 079 110 079 0 0 
TJ MERKUR České Budějovice 41 140 41 140 0 0 
HC DDM České Budějovice 25 475 25 475 0 0 
TJ Chatař 3 400 3 400 0 0 
STARS Suché Vrbné 45 220 45 220 0 0 
Vodní slalom České Budějovice 40 000 40 000 0 0 
Občanské sdružení Jihočeský fotbal 1 289 016 1 289 016 0 0 
TJ Orientační běh České Budějovice 12 720 12 720 0 0 
LTC Tonstav service České Budějovice 51 680 51 680 0 0 
SK Judo České Budějovice 15 640 15 640 0 0 
TJ/SK Čéčova České Budějovice 164 121 164 121 0 0 
Bruslařský klub České Budějovice 74 387 74 387 0 0 
Sportovní klub moderní gymnastika Máj 
České Budějovice 122 349 122 349 0 0 
Taekwon-do škola Tong-il 116 280 116 280 0 0 
Volejbalový klub České Budějovice 471 165 471 165 0 0 
Slavoj České Budějovice 73 440 73 440 0 0 
Fight club České Budějovice 90 350 90 350 0 0 
V Sport klub České Budějovice 22 100 22 100 0 0 
Angels České Budějovice 113 208 113 208 0 0 
SK Třebín 51 585 51 585 0 0 
TAEKWONDO KLUB WTF Č.B. 57 800 57 800 0 0 
ELIM TEAM České Budějovice 60 560 60 560 0 0 
Holiday Fitness Club 100 000 100 000 0 0 
Basketbalový sportovní klub Č. Budějovice 243 541 243 541 0 0 
SK ASTROS 66 359 66 359 0 0 
Karatedo klub Tsunami Č. Budějovice 17 170 17 170 0 0 
SK Českobudějovičtí lvi 12 820 12 820 0 0 
Taneční klub BreakBeat 92 480 92 480 0 0 
SKV Králové České Budějovice 180 900 0 0 180 900 
FBC Štíři 84 708 84 708 0 0 
Plavání, o.s. 204 565 204 565 0 0 
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Triatlonový sportovní klub ČB, o.s. 12 580 12 580 0 0 
VICTORY, sdružení dětí a maminek 14 280 14 280 0 0 
SK Meťák, o.s. 33 570 33 570 0 0 
TJ SOKOL Čtyři Dvory                               11 220 11 220 0 0 
Klub sportovních potápěčů NEPTUN 25 440 25 440 0 0 
Sdružení DDM                                       81 300 81 300 0 0 
TJ SOKOL Č. Budějovice 264 300 249 300 15 000 0 
Klub podvodního ragby PF JU 10 000 10 000 0 0 
Box club Táty Němce České Budějovice, o.s. 10 880 10 880 0 0 
Společnost pro podporu mentálně postiž. 13 500 13 500 0 0 
Koloběh 20 000 20 000 0 0 
Sdružení Děti Fitness 10 000 10 000 0 0 
Česká spol. pro naturální sport 10 000 10 000 0 0 
Aeroklub Č. Budějovice 20 000 20 000 0 0 
HC České Budějovice 2 118 480 2 118 480 0 0 
TJ Motor Č. Budějovice 5 000 5 000 0 0 
B&H Triatlon 3 740 3 740 0 0 
T.O.Yukon 8 670 8 670 0 0 
Klub sportovních potápěčů JU 35 838 35 838 0 0 
TC Move 21 111 520 111 520 0 0 
Českobudějovická sport. organizace 56 177 3 677 52 500 0 
Česká federace sál. fotbalu - Futsal 20 000 0 0 20 000 

Celkem dotace 8 709 579  8 431 179 77 500 200 900 

Vrácené dotace - 46 380    

CELKEM  8 663 199    

 
Neinvesti ční transfery ob čanským sdružením – Volejbalový klub ČB – dotace ve výši 

1.000 tis. Kč byla poskytnuta za reprezentaci města v  Kooperativě extralize mužů v sezóně 
2008/2009. 

Neinvesti ční transfery ob čanským sdružením – reprezentace – ocenění úspěšným sportovcům 
do 18let, kteří reprezentovali město na mistrovství ČR, Evropy a mistrovství světa.  

Příjemce Dotace (v K č) 

TJ Dynamo České Budějovice 3 000 
SK JUDO Č. Budějovice 1 200 
Bruslařský klub Č. Budějovice 600 
Škola Taekwon-do ITF TONG-IL 20 100 
Unie šipkových organizací ČR 800 
TJ Karate České Budějovice 12700 
Sk Moderní gymnastika Máj 2400 
TC Move 21 55 000 
SK Holiday Fitness Club 9 000 
Box club táty Němce Č. Budějovice, o.s. 700 

CELKEM  105 500 

 
Neinvesti ční transfery ob čanským sdružením – d ětské a mládežnické organizace  – čerpáno 

v souladu se Směrnicí RM České Budějovice č. 8/2008. Dotace pro jednotlivé organizace navrhla 
komise pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a komise pro poskytování grantů dle Pravidel 
dotačního programu na podporu volnočasových aktivit města České Budějovice v roce 2009. Výši 
dotace pro poskytnutí grantů v 1. výzvě schválila rada města dne 18.2.2009 usnesením č.155/2009. 
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Výši dotace pro poskytnutí příspěvků do 50tis. Kč schválila rada města dne 18.3.2009 usnesením 
č. 322/2009 a částky nad 50 tis. Kč zastupitelstvo města dne 23.4.2009 usnesením č. 81/2009. Výši 
dotace pro poskytnutí grantů ve 2. výzvě schválila rada města dne 6.5.2009 usnesením č. 588/2009. 

Organizace Příspěvky  
v Kč 

Granty  
v Kč 

Celkem 
 v Kč  

Junák – Svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden 241 100 15 000 256 100 
Občanské družení „Dálky“ 40 000 14 000 54 000 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 40 000  40 000 
Asociace malých debrujárů v Č.Budějovicích 31 000  31 000 
Pionýrská skupina DRACI Č. Budějovice 100 000  100 000 
ČTU – T.K.Toulavý vítr Č. Budějovice 30 000  30 000 
ČTU – Velká rada oblasti Jihočeské 30 000  30 000 
T.O.Nová Dvojka 65 000 9 500 74 500 
TOM 19212 Malý Furiant 4 600  4 600 
Osa Alea 80 000  80 000 
Koníček, občanské sdružení 95 000 7 000 102 000 
VICTORY sdružení dětí a maminek 35 000  35 000 
ČTU – T.K.Robinsoni Č. Budějovice 7 000 9 500 16 500 
ČTU – T.K.Cassiopeia Č. Budějovice   9 500 9 500 
M-Centrum pro mladou rodinu 4 000  4 000 
TJ Sokol 7 000 7 000 14 000 
RADAMBUK – Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje 40 000  40 000 
AZIMUT 10 000  10 000 
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest 20 000  20 000 
Oblastní spolek Českého červeného kříže  14 000 14 000 

CELKEM  879 700 85 500 965 200 

 
Neinvesti ční transfery ob čanským sdružením – Bambiriáda – Radě dětí a mládeže 

Jihočeského kraje, hlavnímu organizátorovi 10. ročníku akce Bambiriáda (čtyřdenní akce, která 
propagovala činnost jednotlivých mládežnických organizací). 

Neinvesti ční transfery církvím a náboženským spole čnostem  – oprava kanalizace Kongregaci 
sester Nejsvětější Svátosti (prostory využívá příspěvková organizace města České Budějovice - 
Školní jídelna Rudolfovská). 

Neinvesti ční transfery církvím a náboženským spole čnostem – sportovní aktivity – 
poskytnuto Salesiánskému středisku mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice na zajištění 
sportovní činnosti florbalového oddílu. 

Neinvesti ční transfery církvím a náboženským spole čnostem – využití volného času 
mládeže  – poskytnuto Salesiánskému středisku mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice 
a Diecéznímu centru pro rodinu na zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže v souladu 
se Směrnicí č. 8/2008. Výši dotace navrhla komise pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanosti a komise 
pro poskytování grantů dle Pravidel dotačního programu na podporu volnočasových aktivit města 
České Budějovice. 

Ostatní neinvesti ční transfery neziskovým a podobným organizacím – Na dace m ěsta – 
podpora vzdělávání a vědy – na základě rozhodnutí správní rady nadace a po uzavření smlouvy 
o poskytnutí neinvestiční dotace se studenty byly poskytnuté stipendia středoškolským 
a vysokoškolským studentům, kteří jsou občany města České Budějovice. 

Ostatní neinvesti ční transfery neziskovým a podobným organizacím – Na dační fond domu 
dětí a mládeže – na teeballové turnaje pro ZŠ Českobudějovicka. 

Ostatní neinvesti ční transfery neziskovým a podobným organizacím - na dacím a nada čním 
fond ům - poskytnuto Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků. 

Neinvesti ční příspěvky z řízeným p říspěvkovým organizacím – Zlatá Mate řinka – finanční 
podpora celostátní ankety Zlatá Mateřinka pro jejího pořadatele Mateřskou školu Papírenská. 

Neinvesti ční p říspěvky ostatním p říspěvkovým organizacím  – Domu dětí a mládeže České 
Budějovice na zajištění letních příměstských táborů, MŠ, ZŠ a Praktické škole České Budějovice 
na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže. 

Neinvesti ční příspěvky ostatním p říspěvkovým organizacím – Pohár primátora m ěsta –  
poskytnuto Domu dětí a mládeže České Budějovice jako hlavnímu organizátorovi sportovní soutěže 
smíšených družstev dětí ze základních škol v Českých Budějovicích. 
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Ostatní neinvesti ční transfery obyvatelstvu – reprezentace m ěsta – fyzickým osobám, které 
město reprezentovaly na významných mezinárodních soutěžích (dotační program města České 
Budějovice na podporu sportu v roce 2009). 

Ostatní neinvesti ční transfery obyvatelstvu – sportovní akce – poskytnuto paní Janě Fesslové 
na uspořádání sportovní akce pro handicapované sportovce v Českých Budějovicích. 

Nespecifikované rezervy – dotace dle Sm ěrnice číslo 8/2008 – sport a volno časové aktivity –  
prostředky, které byly alokovány v souladu se Směrnicí č. 8/2008 a postupně zapojovány do rozpočtu 
běžných výdajů v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu 
a na podporu využití volného času dětí a mládeže v roce 2009. 

Odbor sociálních v ěcí - odpov ědné místo 106 

V tabulkové části str. 12 a 13 
Ostatní osobní výdaje  – úklid klub ů důchodc ů - zajištění pravidelného úklidu v pěti klubech 

důchodců dohodou o pracovní činnosti a vedení samosprávy v klubech důchodců. 
Povinné pojistné na sociální a zdravotní zabezpe čení – nečerpáno z důvodu nízkých odměn za 

pracovní činnost a vedení samosprávy v klubech důchodců. 
Knihy, u čební pom ůcky a tisk  – protidrogová prevence – nákup knih s protidrogovou 

tématikou. 
DHDM – vybavení - nákup termosek pro seniory v KD Nerudova. 
Nákup materiálu jinde neza řazený – protidrogová prevence – zakoupení testů na zjišťování 

přítomnosti drog v organismu, žádanek a receptů (tiskopisů) na omamné látky. 
Nákup materiálu jinde neza řazený – setkání pracovních skupin  – nečerpáno. 
Nákup materiálu jinde neza řazený –  nákup čistících prostředků pro kluby důchodců. 
Studená voda - AzD – zálohy na spotřebu vody v azylovém domě pro muže na rok 2009  

a doplatek roku 2008. 
Studená voda  – zálohy na spotřebu vody v klubech důchodců na rok 2009. 
Teplo –  zálohy na úhradu tepla v klubech důchodců na rok 2009. 
Plyn  – AzD - zálohy na vytápění a ohřev vody v azylovém domě pro muže na rok 2009 a doplatek 

roku 2008. 
Plyn  –  zálohy na vytápění v klubech důchodců na rok 2009 a doplatek roku 2008. 
Elektrická energie - AzD  –  zálohy na spotřebu elektrické energie v azylovém domě pro muže na 

rok 2009 a doplatek roku 2008. 
Elektrická energie  – záloha na spotřebu elektrické energie v roce 2009 a doplatek roku 2008 

v klubech důchodců. 
Teplá voda  –  záloha na spotřebu teplé vody v klubech důchodců na rok 2009. 
Služby telekomunikací a radiokomunikací  - AzD – pronájem telefonních automatů a hovorné. 
Služby telekomunikací a radiokomunikací – pronájem telefonního automatu v klubu důchodců. 
Nájemné – Den bez tabáku –  nečerpáno. 
Nájemné  - kluby d ůchodc ů – nájem Městskému kulturnímu domu Č. Budějovice za pronájem 

klubovny pro klub důchodců na sídlišti Vltava a TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov 
v objektu Sokolovny dle uzavřených smluv. 

Nájemné – plavání pro ZTP  – nájem bazénu v rámci rehabilitace zdravotně postižených. 
Konzulta ční, poradenské a právní služby – odborný posudek zaměřený na kvalitu 

poskytovaných sociálních služby v kontaktním centru pro osoby ohrožené drogou (Háječek o. s.  
a Prevent, o.s.). 

Konzulta ční, poradenské a právní služby – rozvojový plán m ěsta  – čerpáno na poradenské 
služby ohledně Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice. 

Služby, školení a vzd ěláváni – za lektorné na semináře u kulatých stolů (Akční plán RPSS na rok 
2009) 

Nákup ostatních služeb – protidrogová prevence  – nečerpáno. 
Nákup ostatních služeb – zhotovení publikace – zhotovení publikace „Průvodce sociálními 

službami města České Budějovice“. 
Nákup ostatních služeb – aktualizace www stránek ro zvojový plán m ěsta, akční plán 

rozvojového plánu m ěsta  –  nečerpáno. 
Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace  – nečerpáno. 
Nákup ostatních služeb  - AzD – poplatky za odvoz komunálního odpadu a roční poplatek za 

Český rozhlas. 
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Nákup ostatních služeb  – vstupné a zájezdy d ůchodc ů - vstupenky na kulturní akce pro seniory 
(filmová představení, vánoční koncerty) a zajištění lékařského doprovodu při zájezdu seniorů do 
Chorvatska. 

Nákup ostatních služeb  – poplatky za odvoz komunálního odpadu, zajištění úklidu v klubech 
důchodců a  domech s pečovatelskou službou Správou domů, s. r. o., praní záclon pro kluby 
důchodců a zaplacení ročního poplatku České  televizi. 

Nákup ostatních služeb  – plavání pro ZTP  – čerpáno za dozor při rehabilitačním plavání. 
Nákup ostatních služeb  – lékařské prohlídky  – úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní 

dokumentace potřebné k umisťování žadatelů do domů s pečovatelskou službou a nezletilých dětí do 
diagnostický ústavů a dětských domovů. 

Opravy a udržování  - kluby d ůchodc ů – drobné opravy spojené s provozem a údržbou v klubech 
důchodců. 

Pohošt ění – setkání pracovních skupin rozvojového plánu  – občerstvení při konání seminářů  
u kulatých stolů. 

Pohošt ění – setkání d ůchodc ů – nákup drobného občerstvení na oslavu Dne matek v klubu 
důchodců Nerudova a vánočního cukroví a pohoštění při příležitosti vánočního posezení seniorů 
v jednotlivých klubech důchodců. 

Věcné dary – d ětské domovy  – nákup drobných předmětů a cukrovinek pro děti v dětských 
domovech a diagnostických ústavech, které jsou předávány při návštěvách sociálními pracovnicemi 
pro ústavní výchovu. 

Neinvesti ční transfery obecn ě prosp ěšným spole čnostem – čerpáno na základě uzavřených 
smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008. 

Žadatel Účel Částka 

Česká maltézská pomoc o.p.s.  
projekt „Doprovod dětí a mládeže s postižením 
do speciálních škol a zařízení“ 

135 000 

Linka důvěry o.p.s. projekt „Telefonická krizová intervence“ 50 000 

Tyfloservis o.p.s. projekt „Cesta ze tmy 2009“ 50 000    

Kulturně vzd. centrum Pansofie o.p.s projekt „ Rodinné a komunitní centrum Pansofie“ 35 000 

Jihočeská rozvojová  o.p.s.  
projekt „ Občanské poradenství - šance pro 
každého“ 50 000 

Ledax  o.p.s. celoroční provoz na pečovatelskou službu 1 140 000 

Tyflokabinet o.p.s.. projekt „Sociální rehabilitace“ 100 000 

Jihočeská rozvojová o.p.s. 
projekt „Občanské poradenství - šance pro 
každého“ 

97 000 

Tyflokabinet o.p.s. projekt „Poskytování sociálních služeb“ 135 000 

Ovečka o.p.s. 
projekt „Pomoc rodinám, které vychovávají dítě 
s Downovým syndromem“ 

80 000 

Česká maltézská pomoc o.p.s.  
projekt „Jednorázové akce pro děti a mládež 
s postižením“ 

30 000 

Ledax o.p.s. celoroční provoz na pečovatelskou službu 1 540 000 

Tyflokabinet o.p.s. 
projekt „Zpřístupnění internetu a výuka práce na 
PC pro ZP“ 

72 000 

Celkem v K č  3 514 000 

 
Neinvesti ční transfery ob čanským sdružením – čerpáno na základě uzavřených smluv  

o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008. 

Žadatel Účel Částka 

Prevent o.s. projekt „Jihočeský streetwork“ celoroční provoz 200 000 

Prevent o.s. 
projekt „Drogová poradna Prevent“ celoroční 
provoz 

200 000 

Prevent o.s. projekt „Profesionalizací k efektivitě“ 50 000 

Prevent o.s. projekt „Jihočeské substituční centrum“  100 000 
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Prevent o.s. 
projekt „Centrum následné péče“ – provozní 
náklady 

200 000 

Prevent o.s. 
projekt „Specifická primární prevence pro 
krajské město Č. Budějovice“ 175 000 

Prevent o.s. 
projekt „Specifická primární prevence pro 
krajské město Č. Budějovice“ 

75 000 

Celkem v K č  1 000 000 

 
Neinvesti ční transfery ob čanským sdružením - čerpáno na základě uzavřených smluv  

o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008. 
Žadatel Účel Částka 

Český svaz PTP - VTNP okr. klub celoroční činnost 10 000 
ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob 
se ZP 

výměnný pobyt dětí a mládeže se ZP 
v rehabilitačním centru Kerpare, Francie 

50 000 

ARPIDA , centrum pro rehabilitaci osob 
se ZP 

celoroční poskytování sociálních služeb 200 000 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých o.s. projekt "Neslyšící 2009“ 50 000 

ADRA o.s. 
projekt "Dobrovolníci v sociálně zdravotních 
zařízeních pro seniory 

50 000 

Středisko rané péče o.s. celoroční provoz 108 000 

Regionální organizace ROSKA o.s. celoroční provoz 30 000 

REVMA LIGA, o.s. 
projekt "Podpora pacientům nemocným 
revmatoidní artritidou 

10 000 

Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením 

celoroční činnost 25 000 

M - centrum pro mladou rodinu, o.s. celoroční podpora rodičů na MD 50 000 

Krizové centrum pro děti a rodinu v JČ 
kraji 

zajištění projektu – nákup materiálu, 
nájemné 

50 000 

Koníček o.s. 
projekt "Služby pro osoby s různým 
znevýhodněním v ČB“ 

180 000 

Konfederace politických vězňů o.s. 
projekt „Podpora a všestranná pomoc 
politickým vězňům“ 

3 000 

Jihočeští senioři o. s. projekt „Aktivně ve zralém věku“ 10 000 

Jihočeská Lambda, o.s. 
projekt“ Kontaktní místo LGBT osob-
poradenství a prevence HIV/AIDS“ 

35 000 

Sdružení jihočeských celiaků o.s. projekt „Podpora pacientů s celiakií“ 50 000 

STŘEP o. s. celoroční provoz 117 000 

Jihočeská Růže o.s. 
projekt „Poradenské centrum - rovné šance 
pro všechny“ 

60 000 

Výcvikové canisterapeutické sdružení 
„HAFÍK“ 

projekt „Canisterapie a canisaktivity na 
českobudějovicku“ 

40 000 

Seniorská občanská společnost o.s. činnost seniorské občanské společnosti  17 000 
Jihočeské centrum mediace a 
spolupráce 

projekt „Jihočeská prorodinná mediace-
polol. 2009“ 

50 000 

KONTAKT bB o.s. pro studium rehab. projekt „Kontakt-sociálně-aktivizační služby“ 50 000    

Svaz neslyšících a nedoslýchavých o.s. projekt „Poradenské centrum r. 2009“ 50 000    

Občanské sdružení Pomněnka projekt „Montessori centrum Pomněnka“ 20 000    

Společnost „Parkinson, o. s. 
projekt „Zlepšení životních podmínek 
nemocných PCH“ 10 000    

Svaz neslyšících a nedoslýchavých o.s. projekt „Nové možnosti“ 64 000    

Rodinné centrum Rozárka  
projekt „Concordia – integrace zdravých a 
handicapovaných dětí“ 35 000    

FOKUS o.s. projekt „Udržení a rozvoj sociálních služeb“ 50 000    
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ROSKA, reg. org. Unie Roska, o.s. celoroční provoz region. org. Roska 20 000    

Svaz postižených civilizačními 
chorobami 

projekt „Realizace edukačních a léčebně 
rehabilitačních aktivit pro ZP ke zvýšení 
jejich kondice“ 

10 000    

Svaz diabetiků o.s. 
zkvalitnění života osob postižených 
diabetem 23 000    

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob 
ze ZP 

projekt „Letní ozdravný pobyt“ 20 000    

Sdružení jihočeských celiaků o.s. náklady na informační brožuru 50 000    

SOS – sdružení obrany spotřebitelů o.s. 
projekt „Šťastnější rodina a sociálně slabí 
občané“ 

10 000 

Středisko rané péče SRP 
projekt „Zajištění provozu a zachování 
služeb“ 

50 000    

1. Centrum zdravotně postižených JČ úhrada energií v souvislosti s projektem 50 000 

Hospic sv. J.N.Neumanna o.s. 
projekt „Volnočasové aktivity umírajících 
pacientů“ 

25 000   

KARDIO – KLUB, o.s. 
projekt „Pomoc a podpora mužům 
s ischemickou chorobou srdce k návratu do 
normálního pracovního a občan. života“ 

10 000 

Na půl cesty, o.s. 
projekt „Kavárna Na půl cesty“ - mzdové a 
provozní náklady 

80 000 

Koníček o.s. 
projekt „Služby poskytované osobám 
s různým znevýhodněním v ČB“ 

125 000 

Centrum pro zdravotně postižené 
Jihočeského kraje. 

projekt „Osobní asistence pro zdravotně 
postižené občany“ 150 000 

FOKUS o.s. 
projekt „Rozšíření terénní služby pro klienty 
DPS Č. Budějovice“ 

150 000 

HOSPIC sv. Jana N. Neumanna o.s. 
projekt „Hospicové pobyty a péče pro 
občany města Č. Budějovice“ 

150 000 

Pansophia, o.s. 
projekt „Zmapování a monitoring 
specifických cílových skupin - exkluze“ 

210 000 

Pansophia, o.s. 
projekt „Zmapování a monitoring 
specifických cílových skupin - senior solitér“ 

105 000 

ADRA, o.s. projekt „Žít neznamená jen brát“ 42 000 

ADRA, o.s. projekt „Žít neznamená jen brát“ 18 000 
FOKUS o.s. vybavení bytu pro chráněné bydlení 30 000 

Pansophia, o.s. 
projekt „Zmapování a monitoring 
specifických cílových skupin - exkluze“ 

90 000 

Pansophia, o.s. 
projekt „Zmapování a monitoring 
specifických cílových skupin - senior solitér“ 

45 000 

Celkem v K č  2 937 000 

 
 

Neinvesti ční transfery církvím a náboženským spole čnostem – čerpáno na základě 
uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008. 

Žádost Účel Částka 

Městská charita celoroční provozní náklady 200 000   

Městská charita projekt „Dům sv. Pavla“ - zajištění nákladů 40 000    

Městská charita 
projekt „Vzdělávání pracovníků v přímé péči 
MěCh Č. Budějovice" 100 000    

Diecézní charita  projekt „Dětský tábor Dobrovolnického centra“ 69 000   

Diecézní charita   projekt „Poradna pro uprchlíky a migranty" 106 000   
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Diecézní charita  projekt „Poradna  pro ženy a dívky v nouzi - 
terénní programy“ 

115 000    

Diecézní charita 
projekt "Dobrovolnické centrum při Diecézní 
charitě“ 

90 000    

Diecézní charita 
projekt "Intervenční centrum pro osoby 
ohrožené domácím násilím“ 

121 000    

Diecézní charita 
projekt "Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi- 
sociální poradenství“ 100 000    

Diecézní charita projekt „Rosteme pro dobrovolnictví“ 98 000    

Městská charita 
projekt „Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež V.I.P" 

175 000    

Městská charita 
projekt „Domino - služby následné péče“ 
program 

100 000    

Městská charita 
projekt „Osobní asistence“ - mzdové a provozní 
náklady 

300 000    

Salesiánské střed. mládeže - dům dětí  projekt „Otevřené kluby SaSM - DDM ČB“ 100 000    

Diecézní charita projekt „Šance na českém trhu práce podpora 
integrace cizinců“ 

22 000 

Diecézní charita projekt "Rosteme pro dobrovolnictví“ 42 000    

Městská charita  
finanční podpora - „Pečovatelské služby 
poskytované na území města ČB“ 830 000   

Celkem v K č  3 608 000 
 

Ostatní neinvesti ční transfery neziskovým a podobným organizacím – ČČK, Svaz důchodc ů 
- čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008. 

Žadatel Účel Částka 

Oblastní spolek ČČK provozní náklady na ošacovací středisko pro 
sociálně slabší občany 

50 000 

Oblastní spolek ČČK celoroční provoz na pečovatelskou službu 690 000 

Úřad oblastního spolku ČČK oceňování a propagace bezplatných dárců krve 100 000 

Svaz důchodců ČR  projekt „Zdravotní a sociální prevence seniorů“ 50 000 

Oblastní spolek ČČK podpora provozu pečovatelské služby 600 000 

Celkem v K č  1 490 000 
 

Ostatní neinvesti ční transfery neziskovým a podobným organizacím - čerpáno na základě 
uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008. 

Žadatel Účel Částka 

Junák – svaz skautů a skautek provozní náklady 45 900 

IVAS domácí ošetřovatelská péče 
provozní náklady na poskytování 
nadstavbových služeb" 

50 000 

Celkem v K č  95 900 
 

Neinvesti ční transfery vysokým školám - čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí 
neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 8/2008. 

Žadatel Účel Částka 

Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích projekt „Monitoring a prognóza pobytových 
sociálních služeb pro seniory v Č. Budějovicích“ 

102 400 

Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích 
projekt „Monitoring a prognóza pobytových 
sociálních služeb pro seniory v Č. Budějovicích“ 

44 000 

Celkem v K č  146 400 
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Dávky pomoci v hmotné nouzi  
Příspěvek na živobytí - příspěvek, který poskytují pověřené obecní úřady osobám v hmotné nouzi 

podle § 21 až 32 zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
Doplatek na bydlení - poskytují pověřené obecní úřady osobám bydlícím ve vlastním nebo 

nájemním bytě s příjmem nižším než částka na živobytí podle §  33 až 35 zákona číslo 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi. 

Mimo řádná okamžitá pomoc - příspěvek, který poskytují pověřené obecní úřady osobám 
v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kromě osobám 
ohroženým sociálním vyloučením - příspěvek poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. a) a b) a § 37 
písm. a) až d) tohoto zákona osobám uvedeným v § 2 odst. 3 až 5. 

Mimo řádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vylo učením – příspěvek, který 
poskytují obce s rozšířenou působností osobám v hmotné nouzi podle § 36 a 37 zákona číslo 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením – příspěvek 
poskytovaný podle § 36 odst. 1 písm. c) a § 37 písm. e) tohoto zákona osobám uvedeným  
v § 2 odst. 6. 

Dávky sociální pé če 
Příspěvek na zvláštní pom ůcky  – jednorázové příspěvky na opatření zvláštních kompenzačních 

pomůcek, dle typu postižení (§ 33 vyhlášky 182/1991 Sb.) a dávky úplně nebo prakticky nevidomým 
na krmivo pro vodícího psa (§ 46 vyhl. 182/1991 Sb.). 

Příspěvek na úpravu bezbariérového bytu – jedná se o dávky sociální péče občanům s  těžkými 
vadami nosného nebo pohybového ústrojí (§ 34 vyhlášky 182/1991 Sb.) a na užívání bezbariérového 
bytu a garáže (§ 45 vyhl. 182/1991 Sb.). 

Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorové ho vozidla – jedná se o dávku 
vyplácenou občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, který splňuje další stanovené 
podmínky (§ 35 vyhl. 182/1991 Sb.). 

Příspěvek na provoz motorového vozidla – jedná se o dávku vyplácenou občanu podle 
odůvodnění zdravotního stavu či postižení a přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně a jež 
splňuje další stanovené podmínky (§ 36 vyhl. 182/1991 Sb.). 

Příspěvek na individuální dopravu  – jedná se o dávku vyplácenou občanům s těžkou vadou 
nosného nebo pohybového ústrojí, nebo občanu úplně nebo prakticky nevidomému, nebo rodiči dítěte 
s výše uvedeným postižením (§ 37 vyhl. 182/1991 Sb.). 

Ostatní dávky zdravotn ě postiženým ob čanům - jedná se o dávky sociální pomoci, které nepatří 
na jiné paragrafy pododdílu 418, pokud takové dávky vzniknou. Doplatky zrušených dávek zdravotně 
postiženým občanům, zejména od 1. ledna 2007 (dne, kterým nabývá účinnosti zákon číslo 108/2006 
Sb.) příspěvek při odchodu z ústavního zařízení zařazovaných do dne 31.12.2006 na zrušených 
paragrafech 4187 - v roce 2009 nebylo čerpáno. 

Příspěvek na pé či – jedná se o příspěvek, který obce s rozšířenou působností poskytují osobám 
závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci podle § 7 až 31 zákona 
číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Neinvesti ční půjčené prost ředky obyvatelstvu – nečerpáno. 
Nespecifikované rezervy – dotace dle Sm ěrnice číslo 8/2008 – dotační prostředky určené na 

podporu sociální oblasti dle Směrnice číslo 8/2008 (příspěvky a granty) převedeny rozpočtovými 
opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. 

Ostatní neinvesti ční výdaje – vratky sociálních dávek – jedná se o státní prostředky (vratky a 
pohledávky sociálních dávek za měsíc prosinec 2008), které je nutno vrátit na Krajský úřad 
Jihočeského kraje a Ministerstvo financí ČR v následujícím měsíci po zaúčtování. 

Odbor vnit řních v ěcí - odpov ědné místo 108 

V tabulkové části str. 13 a 14 
Ochranné pom ůcky a prádlo, od ěv a obuv  – nákup ochranných pomůcek a pracovních oděvů 

pro pracovníky údržby, stavebního úřadu, odboru správy veřejných statků a odboru ochrany životního 
prostředí. 

Léky a zdravotnický materiál  – doplnění lékárniček v referentských vozidlech a v objektech 
magistrátu. 

Knihy, u čební pom ůcky a tisk  – nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, 
elektronických nosičů s údaji, tisku a odborných časopisů dle potřeb pracovníků magistrátu. 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – dovybavení centr a pro ochranu zví řat – žádný drobný 
majetek nebyl v roce 2009 pořizován. 
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Drobný hmotný dlouhodobý majetek -  byl pořízen nábytek do kanceláří v objektech Kněžská, 
dále se dovybavily kanceláře různým drobným majetkem, šlo např. o telefonní přístroje, 3 ks faxů, 
kopírovací stroje (matriční úřad a odbor dopravy) a skenovací modul ke kopírovacímu stroji, 
mikrovlnnou troubu (správní odbor), 40 ks odpařovačů, lednici (infocentrum), digitální fotoaparáty (pro 
stavební úřad a správní odbor), skartovače (pro odbor památkové péče a investiční odbor), laminátor 
(pro odbor ochrany životního prostředí), trezor, 3 ks rolet do obřadní síně, korkové tabule, digitální 
záznamník (pro správní odbor), plošinové vozíky (odbor rozvoje a cestovního ruchu a odbor kultury), 
chladničku (matriční úřad), kartotéku a státní vlajky. 

Nákup materiálu jinde neza řazený – výdaje na krmivo pro psy, zatoulané kočky a ostatní zvířata 
umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup sáčků na psí exkrementy a známky pro psy. 

Nákup materiálu jinde neza řazený – kancelá řské a jiné pot řeby  – kancelářský papír, obálky, 
bloky, psací potřeby, rychlovazače, pořadače, sešity, razítkové barvy, hygienické a čistící prostředky  
a další. Spotřeba je řízena daným limitem jednotlivých odpovědných míst. 

Nákup materiálu jinde neza řazený - tonery – nákup tonerů do tiskáren. 
Nákup materiálu jinde neza řazený – pro údržbu – pro potřeby pracovníků údržby v budovách 

magistrátu nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na realizaci oprav a údržby ve vlastní režii 
(barvy, tmely, štětce, elektromateriál, filtry do vzduchotechnického zařízení a další spotřební materiál). 

Nákup materiálu jinde neza řazený – nákup stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů, nákup 
kazet CD, disket, razítek a štočků, baterií, skleniček, samolepících etiket, frankovacích etiket a 
barvicích patron do frankovacího stroje, plomb pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti, 
pepřového spreje, vánoční výzdoby, posypové soli a písku na údržbu chodníků apod. 

Nákup materiálu jinde neza řazený – tiskopisy – tiskopisy především pro matriční úřad, 
živnostenský úřad, finanční odbor a odbor ochrany životního prostředí. Pro potřeby matričního úřadu 
tiskopisy pro oddělení matrik, oddělení občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů. Pro odbor 
ochrany životního prostředí tiskopisy o lovu a chovu zvěře, pro živnostenský úřad tiskopisy 
živnostenských listů a pro finanční odbor tiskopisy pokladních stvrzenek, protokol o kontrole a další. 

Nákup materiálu jinde neza řazený - náhradní díly na auta  – náhradní díly, plechové disky  
a pneumatiky pro referentská vozidla. 

Nákup materiálu jinde neza řazený – Copy centrum  – položka nebyla čerpána, nákup papíru 
realizován v rámci položky kancelářských potřeb. 

Studená voda, teplo a elektrická energie – výdaje jsou hrazeny dle platného splátkového 
kalendáře dodavatelů (objekt radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská). 

Plyn – odběr plynu pro potřeby vytápění objektu pro Sbor dobrovolných hasičů byl ukončen. 
Pohonné hmoty a maziva  – nákup pohonných hmot a olejů pro zabezpečení provozu  

22 referentských vozidel magistrátu. 
Služby pošt  – za poštovné a tisk složenek pro poplatníky. 
Služby telekomunikací a radiokomunikací –  platby za pevné telefonní linky a za mobilní telefony 

včetně příplatku na soukromé telefony využívané v rámci pracovní činnosti. 
Nájemné - centrum pro ochranu zví řat – za pronájem nebytových prostor dle uzavřené nájemní 

smlouvy za účelem provozování útulku pro zvířata. Od měsíce dubna se hradí pouze pronájem 
kanceláře. 

Nájemné –  pronájem poštovní přihrádky na poště. 
Konzulta ční, poradenské a právní služby  – za znalecké a jiné posudky (např. ocenění 

odprodávaného majetku, zpracování bezpečnostní dokumentace a zpracování návrhu přepážkového 
pracoviště v objektu Jeronýmova). 

Služby školení a vzd ělávání – výdaje na školení řidičů o bezpečnosti práce při řízení 
referentských vozidel a dále školení všech zaměstnanců o bezpečnosti práce na pracovišti. 

Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zví řat – výdaje na základě smlouvy na 
provozování útulku pro zvířata (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů). 

Nákup ostatních služeb – čipování – psů umístěných v útulku. 
Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid – dle platných smluv za úklidové práce v objektech 

radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská zodpovídá firma KVALITA (s firmou PROMPT 2 byla 
ukončena smlouva, jde pouze vyúčtování za prosinec 2008). 

Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu  – za odvoz odpadu dle uzavřené smlouvy s firmou 
A.S.A České Budějovice, s. r. o. 

Nákup ostatních služeb – vazba tiskopis ů – vazba sbírek zákonů ročník 2008. 
Nákup ostatních služeb - servis kopírek – dle platných servisních a materiálových smluv 

s firmou Konica Minolta, s. r. o. 
Nákup ostatních služeb – tiska řské práce  – za vytištění jmenovek, vizitek, infosystému, karet 

pro občanské průkazy, letáků, dále tisk rozboru hospodaření, novoročenek a dalších materiálů. 
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Nákup ostatních služeb - p říspěvek na stravování – poskytované příspěvky na stravování 
zaměstnancům ve výši stanovené kolektivní smlouvou. 

Nákup ostatních služeb – nákladní p řeprava, st ěhování  – za přepravu a stěhování jednotlivých 
pracovišť, přeprava vyřazeného nábytku a archiválií do skladu. 

Nákup ostatních služeb  – hrazeny renovace tonerů, zhotovení razítek, klíčů, úpravy a přemístění 
telefonních rozvodů, zápisy kaligrafickým písmem pro kancelář primátora, výroba a montáž 
orientačního značení v budovách magistrátu, úpravy na telefonních ústřednách, skartace písemností, 
servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), služby za výpis z katastru 
nemovitostí, výměna pneu a technická kontrola referentských vozidel, inzerce ve zlatých stránkách, 
servis frankovacího stroje na podatelně, servis výtahů a klimatizačních jednotek, revize dle 
harmonogramu správy radnice, různé elektroinstalační a další práce. 

Opravy a udržování – centrum pro ochranu zví řat – v centru nebyly žádné opravy prováděny. 
Opravy a udržování – malování a nát ěry – provedení interiérových malířských prací v objektu 

Kněžská 19 a radnice, nátěr vchodových dveří u objektu Kněžská a výmalba podloubí radnice. 
Opravy a udržování – dopravních prost ředků – za opravy referentských vozidel. 
Opravy a udržování – podlah – opravy podlah v kancelářích stavebního úřadu v objektu Kněžská, 

v objektu Jeronýmova byla provedena oprava podlahy ve výtahu a oprava podlahové krytiny na 
podatelně. 

Opravy a udržování - kancelá řské techniky  – opravy psacích strojů, faxu, laminátoru, mobilních 
telefonů a skartovačů. 

Opravy a udržování – ostatní – byly provedeny tyto opravy: 
Objekt Kn ěžská: 
• oprava žaluzií  
• oprava schodišťové plošiny 
• oprava odpadů veřejného WC 
• oprava dveří, výtahové stěny a přepážek 
• oprava vzduchotechnické jednotky a akumulátoru na objektovém zařízení 
• oprava otopného tělesa 
• oprava oken a vchodových dveří  
• oprava elektronického zabezpečovacího systému 
Objekt Jeronýmova: 
• oprava schodišťové plošiny 
• oprava WC pro veřejnost 
• oprava výtahu a sedačky ve výtahu 
• oprava vzduchotechniky 
• oprava střežení a oken 
• oprava rotomatu 
• oprava vodovodní přípojky 
• oprava magnetického kontaktu elektronického zabezpečovacího systému 
Objekt radnice: 
• oprava okapového svodu v objektu D a E 
• oprava kamerového systému radnice 
• opravy výtahů 
• oprava vchodových dveří, výstavní síně, městského informačního centra, skladu ztrát a nálezů a 

vrat z České ulice 
• oprava klima jednotky v kanceláři primátora, v objektu B1 – 3. patro, B3 
• oprava schodišťové plošiny 
• oprava požárního systému, antény a hasičských přístrojů 
• oprava elektromotoru vzduchotechniky a chladícího zařízení v kantýně, v objektu A v zasedací 

místnosti rady města 
• oprava výměnou žaluzií za stínící fólie atria a světlíku radnice 
• oprava desky stolu v obřadní síni 
• oprava čerpadla fontány 

Cestovné – výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty. 
Nájemné za nájem s právem koup ě - pronájmy se znaky leasingu (8 ks kopírek, tiskárna). 
Ostatní nákupy jinde neza řazené – nákup zahraničních dálničních známek v rámci provozu 

zahraničních služebních cest. 
Nákup kolk ů – kolky jsou nakupovány pro potřeby všech odborů magistrátu. 
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Platby daní a poplatk ů státnímu rozpo čtu – dálni ční známky  – nákup tuzemských dálničních 
známek v rámci provozu tuzemských služebních cest. 

 
Výdaje na akci „Bruslení na nám ěstí“  - byl hrazen doplatek služeb za rok 2008 a další výdaje 
uskutečněné v roce 2009. 

Elektrická energie  – spotřeba technologické elektřiny. 
Nájemné  – výdaje za pronájem mobilní ledové plochy (výdaje byly pokryty příjmem daru od 

akciové společnosti ČEZ – uvedeno v příjmové části rozboru), nájem el. zařízení a pronájem rolby. 
Nákup ostatních služeb  – za služby související s provozem rolby, broušení bruslí, zhotovení 

informačního značení, odvoz ledu a konečný úklid náměstí. 
 

Výdaje spojené s p řípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu, k onaných ve dnech   
5. – 7. června 2009  – na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, rozdíl bude 
požadován při finančním vypořádání za rok 2009. 

Nákup materiálu jinde neza řazený  – základní kancelářské potřeby (papír, psací pomůcky, 
pravítka, nůžky, desky na spisy apod.). 

Služby pošt  – výdaje za poštovné. 
Služby telekomunikací a radiokomunikací  – hovorné externích pracovníků. 
Služby pen ěžních ústav ů – pojištění výpočetní techniky. 
Nájemné  – pronájem volebních místností, kopírovacího stroje a výpočetní techniky. 
Nákup ostatních služeb  – výlep volebních vyhlášek, rozvoz volebních materiálů, tiskařské práce – 

informační značení, úpravy vlajkové výzdoby a další služby. 
Pohošt ění – stravné členům volebních komisí stanovené ve výši dolní hranice stravného podle 

předpisů o cestovních náhradách. 
 
Výdaje spojené s p řípravou voleb do Parlamentu ČR, které se m ěly konat ve dnech 9. – 10. října 
2009 - na výdaje, které vyplynuly z neuskutečněných voleb, byla poskytnuta dotace ze státního 
rozpočtu. 

Nákup materiálu jinde neza řazený  – byly nakoupeny základní kancelářské potřeby. 
Služby pošt  – výdaje za poštovné. 
Služby telekomunikací a radiokomunikací  – hovorné externích pracovníků. 
Nájemné  – pronájem výpočetní techniky. 
Nákup ostatních služeb  – rozvoz volebních materiálů, tiskařské práce (informační značení) a 

praní ubrusů. 

Matri ční úřad - odpov ědné místo 109 

V tabulkové části str. 14  
Nákup materiálu jinde neza řazený – skleni čky –  pro novomanžele ke slavnostnímu přípitku 

s oddávajícím na památku při uzavření manželství. 
Nákup materiálu jinde neza řazený – pro ob čanské ob řady –  květinová výzdoba obřadní síně při 

občanských obřadech (svatbách, vítání občánků). 
Nákup ostatních služeb – tisk – pozvánky na občanské obřady vítání občánků, pamětních listů 

pro rodiče narozených dětí, pamětních blahopřejných listů pro jubilanty města, obalů na matriční 
doklady. 

Pohošt ění – p ři ob řadech - nákup vína pro slavnostní přípitek oddávajících se snoubenci při 
uzavírání sňatků. 

Poskytnuté neinvesti ční příspěvky a náhrady – sociální poh řby – úhrada pohřbů zemřelých 
bez pozůstalých, úhrada za uložení těl zemřelých v chladících zařízeních. V roce 2009 nečerpáno. 

Věcné dary – za květiny a pamětní listy pro rodiče dětí při občanských obřadech vítání občánků, 
dárkové balíčky pro jubilejní svatby a květiny a dárkové balíčky pro jubilanty - nejstarší občany města. 

Správní odbor - odpov ědné místo 110 

V tabulkové části str. 14 
Nákup ostatních služeb – zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) 

řízení. Znalci byli usnesením přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám a to jak z úřední 
povinnosti, tak na návrh účastníka řízení (§ 56 správního řádu). V rámci řešení přestupků proti 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a u věcí vyžadujících stanovisko soudního lékařství bylo 
přibráno celkem 34 znalců. 
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Poskytnuté neinvesti ční příspěvky a náhrady  – náhrady nákladů řízení, které svým rozhodnutím 
přiznal správní orgán svědkům v rámci správního řízení. 

Ostatní neinvesti ční výdaje jinde neza řazené – vrácení přeplatků na pokutách zaplacených 
v minulých letech. 

Odbor územního plánování a architektury - odpov ědné místo 111 

V tabulkové části str. 14 a 15 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek, Nákup materiálu j inde neza řazený, Nájemné– 

nečerpáno.  
Konzulta ční, poradenské a právní služby – technicko-ekonomic ká studie napojení silni ční 

sítě na D3 – studie napojení silniční sítě českobudějovické aglomerace na trasu dálnice D3 napojení 
levého břehu – trasa přeložky silnice III/15529 – 5. etapa napojení s připojením revitalizovaného 
areálu železniční stanice (studie napojení přeložky a areálu přes silnici II/156 dálnici D3), technicko-
ekonomická studie napojení silniční sítě českobudějovické aglomerace na trasu dálnice D3 – napojení 
levého břehu (pro specifikaci a ochranu koridorů a ploch silnice III. třídy) – trasa přeložky silnice 
III/15529 – 4. etapa napojení včetně přemostění Malše – studie pro ochranu trasy v úseku Plavská – 
Novohradská. 

Konzulta ční, poradenské a právní služby  – rozvoj cyklistiky – aktualizace generelu cyklistické 
dopravy ve městě České Budějovice – vyhledávací studie cyklistické stezky podél Vráteckého potoka.  

Konzulta ční, poradenské a právní služby  – dopravní podklady  – dopravně inženýrské 
posouzení uzavírek vyvolaných výstavbou IV. tranzitního železničního koridoru, dopravně inženýrské 
posouzení na uzavírku Pražské třídy v Českých Budějovicích, stanovení parkovacích deficitů v okolí 
zvažovaného polyfunkčního projektu na Mariánském náměstí, zpracování dopravního řešení 
v Českém Vrbném jako podklad k projednání pro majetkový odbor a odbor dopravy a silničního 
hospodářství. 

Konzulta ční, poradenské a právní služby  – technická pomoc  – vyhodnocení naplňování 
regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita „Lannova“, posudek k návrhu zadání změny 
č. 2 regulačního plánu „Pražská čtvrť a lokalita „Lannova“, odborná pomoc zpracovatele Územního 
plánu města České Budějovice (Atelier Brno) při posouzení změn územního plánu v jednotlivých 
lokalitách města. 

Konzulta ční, poradenské a právní služby  – expertní činnost –  zpracování návrhu smlouvy 
o dílo na zhotovení nového Územního plánu města České Budějovice.  

Konzulta ční, poradenské a právní služby  - územní studie  – nečerpáno.  
Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentac e – dle potřeb odboru, např. příprava 

fotografií pro Noviny českobudějovické radnice pod názvem „Ulicemi města“ pro rok 2009, vícetisky 
výkresu územního plánu města, mapové podklady, vazby materiálů do rady a zastupitelstva města). 

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – příprava a realizace výstavy „Historické slohy – 
BAROKO“ ve třetím patře magistrátu města České Budějovice. 

Nákup ostatních služeb - inzerce – zveřejnění vyhlášení veřejné soutěže na investora stavby 
na dostavbu Mariánského náměstí v deníku Mladá fronta DNES a v Českobudějovických listech. 

Nákup ostatních služeb – dopravní pr ůzkum – pravidelné každoroční sčítání cyklistů v měsíci 
září na území města České Budějovice včetně vyhodnocení a porovnání s předešlými roky.  

Nákup ostatních služeb – zpracování webových stráne k ÚAP – zpracování webových stránek 
územně analytických podkladů ve správním území obce s rozšířenou působností České Budějovice. 

Nákup ostatních služeb – služby kompletního hosting u pro webové stránky ÚAP –  kompletní 
hosting pro webové stránky územně analytických podkladů včetně podpory aplikace. 

Pohošt ění – výstavy, vernisáže  – zajištění občerstvení na vernisáži výstavy „Historické slohy – 
BAROKO“. 

Výdaje na dopravní obslužnost  – IDS – pokrytí prokazatelné protarifovací ztráty z provozu 
dopravy v rámci integrovaného dopravního systému Českých Budějovic dopravcům uznávajícím jízdní 
doklad Dopravního podniku města České Budějovice, a. s.  

Věcné dary  – ceny pro výherce v soutěži „Ulicemi města“, která vychází v Novinách 
českobudějovické radnice (knihy, reklamní předměty opatřené logem města). 

Investi ční odbor - odpov ědné místo 112 

V tabulkové části str. 15 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – základní školy – klimatizační jednotky instalované 

v rámci vybudování nové klimatizace do přístavby ZŠ Máj I. 
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Konzulta ční, poradenské a právní služby – poradenská činnost ohledně podkladů pro jednání 
rady města a přípravy podkladů pro žádosti o dotace. 

Konzulta ční, poradenské a právní služby – studie – aktualizace studie odbahnění rybníků 
Pekařský a Dolejší. 

Konzulta ční, poradenské a právní služby – technické posudky – znalecký posudek vad díla  
u rekonstrukce fotbalového stadionu, revize výskytu ledňáčka v rámci přípravy protipovodňových 
opatření na řece Malši, posudek na úpravy Lannovy třídy – II. etapa. 

Konzulta ční, poradenské a právní služby – studie odtokových pom ěrů Vráteckého potoka – 
zpracována studie, spolufinancování z grantu Jihočeského kraje. 

Nákup ostatních služeb – geotechnický průzkum pro ochrannou retenční nádrž nad rybníkem 
Starohaklovský, autorský dozor při odbahnění rybníka Stařeček. 

Nákup ostatních služeb –  městský hradební systém  – zpracování projektové dokumentace pro 
obnovu městského hradebního systému. 

Nákup ostatních služeb –  sportovní za řízení – fotodokumentace a videodokumentace průběhu 
realizace rekonstrukce fotbalového stadionu. 

Nákup ostatních služeb –  byty  – projektová dokumentace oprav podlah pavlačí bytových domů 
v ulici M. Horákové č. 72 – 78. 

Nákup ostatních služeb – kopírování dokumentace - kopírování dokumentace pro zadávací 
řízení na připravované stavby. 

Nákup ostatních služeb – zve řejňování ve řejných zakázek - zveřejňování veřejných zakázek 
v informačním systému veřejných zakázek u České pošty, tato povinnost vyplývá pro všechny 
zadavatele veřejných zakázek na základě zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. 

Nákup ostatních služeb – zaměření věcného břemene vodovodu a kanalizace na Branišovské 
ulici, vodovodních řadů v souvislosti s úpravnou vody a zhotovení geometrického plánu pro rozdělení 
pozemku na Lannově třídě. 

Nákup ostatních služeb - ve řejná zeleň – zahradnické práce v souvislosti se zatrubněním 
vodoteče ve Vidovské ulici a sadové úpravy v Kostelní ulici. 

Opravy a udržování – odbahn ění rybník ů – dofinancování odbahnění rybníka Stařeček, akce 
byla spolufinancována z grantu Jihočeského kraje. 

Opravy a udržování – odstran ění závad – bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U l esa a 
Dubenská  – provedena výměna izolačních dvojskel v jedné bytové jednotce v ul. Dubenská č. 4. 

Opravy a udržování – oprava h řbitovní zdi sv. Otýlie – byly dokončeny opravy severní ohradní 
zdi – úseky C, D, E a práce na opravě vnitřní strany severní ohradní zdi. Šlo o poměrně složitou 
záležitost, neboť na zdi jsou přikotveny náhrobky, které bylo nutno demontovat, zeď opravit a 
následně náhrobky opět namontovat. 

Úhrady sankcí jiným rozpo čtům – penále z dlužné částky podle rozhodnutí odboru ochrany 
životního prostředí za vynětí ze zemědělského půdního fondu. 

Vratky ve řejným rozpo čtům úst řední úrovn ě – na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj 
se prodlužuje termín následné dostavby bytových jednotek na 10 let – nebylo nutné v roce 2009 
vracet část dotace za nedokončení stanoveného počtu bytových jednotek na sídlišti Máj. 

Stavební ú řad - odpov ědné místo 113 

V tabulkové části str. 15 
Konzulta ční, poradenské a právní služby  – výdaje za odborné posudky, které jsou potřebné pro 

spolehlivé zjištění stavu posuzované věci a slouží jako podklady pro vydání rozhodnutí. 
Nákup ostatních služeb  - zahrnuje výdaje za geodetické zaměření objektů. 
Pohošt ění – úhrada konzumace při stavebních dohledech a kontrolách provozoven stavebním 

úřadem. 

Majetkový odbor - odpov ědné místo 114 

V tabulkové části str. 15 a 16 
Nájemné  – úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům (např. Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Pozemkový fond ČR za pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti 
Máj, uložení sítí k obytným domům Máj, SAINT-GOBAIN Abrasive s. r. o. – stavba cyklistické stezky, 
Vltavapark s. r. o. – výstavba cyklostezky, České dráhy a. s. – parovod České Vrbné, podjezd pod 
kolejištěm k.ú. ČB 6). Převážnou část pak činí zejména nájemné za lesopark Stromovka – čtvrtletní 
splátky (Ing. Arch. Zavadilová, Ing. Arch Hroudová), nájem pozemku p.č. 1887/4 v k.ú. České 
Budějovice 2 za účelem zachování tras místní komunikační sítě stezek pro pěší a cyklisty – propojení 
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jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka (Moučkovi) nájem pozemku p.č. 1529/1 k.ú. ČB 2 – 
parkoviště U Výstaviště – ČR-ÚZSVM. Oproti roku 2008 položka v roce 2009 navýšena o úhradu za 
pronájem pozemků v souvislosti s realizací stavby „Přeložka silnic II/156 a II/157 – zanádražní 
komunikace“. 

Konzulta ční, poradenské a právní služby – znalecké posudky  - nutné ke zjištění ceny 
nemovitosti za účelem jejich zavedení do účetnictví a dále k  zajištění majetkových dispozic (prodejů, 
směn, darování, výkupů nemovitostí). 

Konzulta ční, poradenské a právní služby  – právní pomoc advokátních kanceláří při vedení 
soudních sporů a právní služby při majetkovém vypořádání zanádražní komunikace (např. sepisování 
smluv). 

Nákup ostatních služeb - geometrický plán  – vypracování geometrických plánů nutných ke 
zřizování věcných břemen a oddělování pozemků. Položka v roce 2009 navýšena z důvodu úhrady 
rozlehlého geometrického plánu souvisejícího s výkupem pozemků pro plánovanou stavbu přeložky 
silnic III/14539 (M.Horákové, Strakonická). 

Nákup ostatních služeb – inzerce  – zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových 
dispozicích, zejména informace o vyhlášených výběrových řízeních na prodej (pronájem) nemovitostí 
z majetku statutárního města České Budějovice (pronájem pozemků k.ú. ČB 2 a 6, prodej pozemků 
Kamarýtova ul., prodej objektu Ke Špačkům 66 apod.). 

Nákup ostatních služeb – v ěcná b řemena – hrazeny náklady spojené se zřízením věcných 
břemen ve prospěch města České Budějovice (Povodí Vltavy s.p., ČR - Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, SŽDC, Lesy ČR atd.). 

Nákup ostatních služeb – služby poskytované katastrálním úřadem (výtisk srovnávacích 
sestavení parcel, kopírování map apod.). 

Poskytnuté neinvesti ční příspěvky a náhrady  – finanční náhrada Pozemkového fondu podle § 5 
odst. 1 písmeno b) zákona číslo 95/1999 Sb., zákon o prodeji půdy, v platném znění. (Pozemkový 
fond převedl bezúplatně na statutární město České Budějovice pozemky p.č. 166/5 a 194/3 v k.ú. 
České Vrbné, město ale využilo pozemky k odlišným účelům, než pro který byly na město převedeny, 
Pozemkovému fondu byla uhrazena finanční náhrada). 

Poskytnuté neinvesti ční příspěvky a náhrady  – náklady soudního řízení – úhrada advokátům 
v případě neúspěšného soudního sporu. V roce 2009 nečerpáno z důvodu dosud pravomocně 
neukončených soudních sporů. 

Nákup kolk ů – správní poplatky ve formě kolků od jejichž placení není obec osvobozena, např. 
soudní poplatky, poplatky z návrhu na vklad do katastru nemovitostí atd. 

Platby daní a poplatk ů státnímu rozpo čtu – p řevod nemovitostí  – daň z převodu nemovitostí je 
stanovena zákonem ve výši 3% z dohodnuté kupní ceny. 

Platby daní a poplatk ů – daň z nemovitosti  – daň za nemovitosti ve vlastnictví města České 
Budějovice nacházející se mimo katastrální území ve správním obvodu města České Budějovice 
(Trhové Sviny, Prachatice, Český Krumlov). Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň 
z nemovitostí pro rok 2009. 

Správa ve řejných statk ů - odpov ědné místo 115 

V tabulkové části str. 16 až 17 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – kolostavy – pořízeny 2 ks na prostranství před kinem 

Kotva. 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodom ěry – čerpáno na nákup 101 kusů nových 

vodoměrů. 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Letní kino a kin o Kotva – čerpáno na nákup projektorů 

a regálů v kině Kotva. 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – ve řejné osv ětlení – položka nebyla čerpána. 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – mobiliá ř – pořízena informační tabule na rekultivovanou 

skládku Žákův lom. 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavi čky, herní prvky, mobiliá ř – pořízeno 12 ks nových 

laviček na náměstí Přemysla Otakara II. a 4 lavičky a 4 odpadkové koše na prostranství před kinem 
Kotva. 

Nákup materiálu jinde neza řazený – chodníky – hrazen nákup kamenné štípané dlažby pro 
opravy chodníků ve městě. 

Studená voda – kašny a pítka  – čerpáno na základě skutečné spotřeby vody ve všech kašnách 
a pítkách a fakturace společnosti 1. JVS, a. s. 
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Studená voda – sto čné Švábův Hrádek – prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou 
uzavřenou se společností 1. JVS, a. s. za odvod odpadních vod ze zrekultivované skládky 
komunálního odpadu Švábův Hrádek. 

Studená voda – sto čné kasárna T řebotovice – prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou 
uzavřenou se společností 1. JVS, a. s. na úhradu stočného v areálu bývalých kasáren a bytovek 
v Třebotovicích. 

Studená voda – sto čné – prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se 
společností 1. JVS, a. s. na odvádění srážkových odpadních vod z dešťového sběrače v areálu 
Akademie věd ČR. 

Studená voda – neziskové objekty – hrazeno vodné, stočné a odvod srážkové vody 
v neziskových objektech. 

Teplo – neziskové objekty – položka nebyla čerpána. 
Elektrická energie – vodohospodá řský majetek - spotřeba elektrické energie u kašen a pítek je 

hrazena na základě skutečné spotřeby a fakturace 1. JVS, a. s.  
Elektrická energie – ve řejné osv ětlení – na základě smluv uzavřených se společností E.ON 

Energie, a. s. je hrazena elektrická energie pro veřejné osvětlení a světelná signalizační zařízení. 
Elektrická energie – neziskové objekty – hrazena spotřeba elektrické energie v neziskových 

objektech. 
Elektrická energie – sklad CO – hrazena spotřeba elektrické energie v krytu CO ve Vodní ul. na 

základě smlouvy o umožnění odběru elektřiny uzavřené s firmou SFINX, a. s. 
Služby telekomunikací a radiokomunikací – meteostan ice – hrazen provoz mobilního telefonu 

(operátor Vodafone), který je zabudován do silničních meteostanic a informuje formou SMS  
o povětrnostní situaci. 

Služby pen ěžních ústav ů - pojišt ění vozidel  – hrazeno zákonné a havarijní pojištění vozidel. 
Služby pen ěžních ústav ů – pojistné  majetku - dle uzavřených pojistných smluv, rozsah 

pojištěného majetku je průběžně aktualizován. 
Nájemné  – hrazeno nájemné za pozemky v areálu Pekárenská (bývalý areál Veřejných služeb), 

nájemné za pozemky pod zastávkami MHD a náhrady za umístěné osvětlení Černé věže. 
Nájemné – fotbalový stadion – hrazeno nájemné za pozemky fotbalového stadionu v majetku  

TJ Orel, včetně doplatku nájemného za rok 2008 po uzavření dodatku nájemní smlouvy. 
Konzulta ční, poradenské a právní služby – hrazena studie proveditelnosti obnovy vodovodů a 

kanalizací v Pražské ul. v souvislosti s plánovanou opravou komunikace, znalecký posudek materiálu 
uskladněného v areálu Pekárenská, akustický posudek a měření hluku z dopravy na kruhovém 
objezdu U Trojice a vypracování dopravních analýz v různých lokalitách. 

Konzulta ční, poradenské a právní služby  – čerpáno na právní služby, na znalecké posudky 
havarijního stavu stromů, na vypracování auditu čerpání nadačního příspěvku projektu „Duhová 
hřiště“ a vypracování znaleckého posudku ocenění hodnoty obchodního podílu ve společnosti A.S.A 
České Budějovice, s. r. o. 

Konzulta ční, poradenské a právní služby  – Švábův Hrádek a Žák ův lom – hrazen monitoring 
podzemních, povrchových a průsakových vod na zrekultivované skládce Švábův Hrádek a Žákův lom 
a vedení provozního deníku zrekultivované skládky Švábův Hrádek, dále poradenská činnost v oblasti 
životního prostředí. 

Konzulta ční, poradenské a právní služby - prohlídky most ů – vyplývá ze zákonné povinnosti 
vlastníka mostů, bylo provedeno 61 běžných, 10 hlavních a 7 mimořádných prohlídek mostů. 

Nákup ostatních služeb – ru ční úklid – hrazen smluvně zajištěný ruční úklid tří vybraných lokalit 
- centrum, Palackého náměstí a sídliště Máj a dále vývoz a likvidace uličních smetků. 

Nákup ostatních služeb – SSZ – čerpáno na zajištění správy a provozu světelného signalizačního 
zařízení dle smlouvy uzavřené s firmou Signalbau Huber CZ, s. r. o. 

Nákup ostatních služeb – letní a zimní údržba komun ikací – z prostředků zajišťována letní  
a zimní údržba místních komunikací včetně úklidu podchodů a zastávek MHD, dále provedení jarního 
blokového čištění města. 

Nákup ostatních služeb – údržba komunika ční zelen ě – byly provedeny tři až čtyři seče podle 
lokalit. 

Nákup ostatních služeb – komunikace, mosty – hrazen nákup projektové dokumentace a 
vypracování rozpočtů k opravám místních komunikací, mostů a dopravního značení, dále aktualizace 
videopasportů místních komunikací a doplnění zatřídění místních a účelových komunikací. 

Nákup ostatních služeb – parkovací systémy – z prostředků hrazeno zajištění správy, provozu, 
údržby a rozvoje systému parkování ve městě na základě smlouvy uzavřené se společností VINCI 
Park CZ, a. s., dále hrazeny transakční poplatky z plateb realizovaných prostřednictvím systému 
placení parkovného mobilními telefony. 
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Nákup ostatních služeb – chodníky, parkovišt ě, cyklostezky  - hrazen nákup projektové 
dokumentace a vypracování rozpočtů k připravovaným opravám chodníků a parkovišť a vypracování 
pasportu chodníků. 

Nákup ostatních služeb – odtahy vozidel – proveden odtah vozidla bránícího při realizaci opravy 
místní komunikace. 

Nákup ostatních služeb – čišt ění kašen, pítek  – čerpáno na zprovoznění kašen po zimním 
období a čištění kašen a pítek v průběhu roku. 

Nákup ostatních služeb – poplatek za vodom ěry – úhrada poplatků za vodoměry v nebytových 
prostorách spadajících do hlavní činnosti. 

Nákup ostatních služeb – čišt ění kanaliza čních vpustí – bylo vyčištěno celkem 5 498 ks 
kanalizačních vpustí. 

Nákup ostatních služeb – fotbalový stadion – hrazeny náklady na zajištění mobilního 
náhradního zdroje k napájení umělého osvětlení hrací plochy na fotbalovém stadionu dle uzavřené 
servisní smlouvy. 

Nákup ostatních služeb – neziskové objekty – nebyto vé prostory – hrazeny revize 
elektrozařízení a hasících přístrojů, odečty energií, ostraha objektů, přistavení mobilního WC, 
desinfekce kontejneřišť a další drobné služby. 

Nákup ostatních služeb – správa ve řejného osv ětlení – financováno zajištění správy a provozu 
veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o. 

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odm ěna SD – zajištění správy bytového 
hospodářství probíhá v souladu s obstaravatelskou smlouvou uzavřenou se Správou domů, s. r. o. 

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odm ěna NO – zajišťování správy neziskových 
objektů je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou a mandátní smlouvou na obstarání 
správy areálu Pekárenská. 

Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odm ěna PO – zajišťování správy příspěvkových 
organizací je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou. 

Nákup ostatních služeb – areál Malý jez – hrazeny služby prováděné správcem areálu u Malého 
jezu. 

Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových koš ů – vychází z uzavřené smlouvy dle 
harmonogramu vývozů. 

Nákup ostatních služeb – separovaný sb ěr – čerpáno v rámci stanovené výše svozu 
separovaného komunálního odpadu. 

Nákup ostatních služeb – sb ěrné dvory – čerpáno v rámci likvidace odpadů ze sběrného dvora 
v Dolní ulici a na Švábově Hrádku a na mobilní sběrné dvory. 

Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunální ho odpadu  – čerpáno v souladu 
s dodatkem č. 7 smlouvy s firmou A.S.A České Budějovice, s. r. o, v 1. pololetí bylo dále hrazeno 
vyúčtování za rok 2008 dle skutečně uloženého množství komunálního odpadu. 

Nákup ostatních služeb – informa ční kampa ň – čerpáno na vypracování závěrečné zprávy 
informační kampaně k projektu „Rozšíření separace a intenzifikace sítě ve městě“ ve spolupráci 
s firmou EKO-KOM, a. s. 

Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek  – čerpání odpovídá počtu a rozsahu 
likvidovaných černých skládek. 

Nákup ostatních služeb – revize d ětských prvk ů – hrazena roční odborná revize zařízení 
dětských hřišť dle platných norem. 

Nákup ostatních služeb – zele ň Vltava, Máj, Šumava, Pražské p ředměstí, Pekárenská, 
Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, Centrální park, T řebotovice, Kališt ě, Malý jez – údržba zeleně 
je i nadále zajišťována dodavatelsky. Prostředky jsou čerpány v souladu se sjednaným 
harmonogramem prací. Údržba zeleně zahrnuje jarní vyhrabání trávníků, sečení s četností 2 – 5, 
jedno až dvě podzimní hrabání listí, údržbu keřových pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně 
v centrálních parcích je prováděna ve vyšším intenzitním stupni, je zde zahrnuta péče o květinové 
záhony, růže, žardiniéry, mobilní zeleň, trávníky jsou sečeny dle standardů údržby zeleně, hrabání listí 
je prováděno 2 - 4x. 

Nákup ostatních služeb – úklid travnatých ploch  – prováděn v souladu se smlouvami na údržbu 
veřejné zeleně, dále je prováděn pravidelný úklid cyklostezky. 

Nákup ostatních služeb – vým ěna písku pískoviš ť – byl vyměněn písek v 37 pískovištích. 
Nákup ostatních služeb – kácení, pro řezávky a frézování  – bylo provedeno kácení 568 stromů 

včetně vyfrézování pařezů, zejména stromů suchých a v havarijním stavu, dále prořezávky  
1 531 stromů, odstranění 914 m² suchých a poškozených keřových skupin, dále vyproštění a likvidace 
dřevin v lokalitě Stecherova mlýna. Kácení stromů bylo prováděno jak na základě zpracovaných 
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odborných posudků stromů, tak na základě hlášení občanů a vydaných rozhodnutí odboru ochrany 
životního prostředí. 

Nákup ostatních služeb – nové výsadby – vysazeny stromy dle rozhodnutí odboru ochrany 
životního prostředí ve všech lokalitách, dále výsadby žardiniér a závěsných nádob na náměstí 
Přemysla Otakara II. 

Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaný ch pozemk ů – provedeno odstranění 
ruderálních porostů na Okružní ul., údržba kruhového objezdu Neplachova – Trojická a Plzeňská, 
údržba keřových výsadeb před obchodním domem Družba, mulčování travnatých ploch v katastrálním 
území České Vrbné a úpravy dalších neudržovaných ploch před zahrnutím do běžné údržby. 

Nákup ostatních služeb – chemická likvidace šk ůdců – bylo provedeno chemické ošetření růží 
a stromů proti škůdcům a chorobám a likvidace šťovíku tupolistého ve Stromovce. 

Nákup ostatních služeb  – deratizace  – deratizace veřejných prostranství ve městě byla 
provedena ve čtyřech etapách. 

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Na Sade ch II. etapa - údržba byla prováděna 
průběžně a ukončena v měsíci květnu. 

Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Vltava - údržba zeleně po provedené 
regeneraci sídliště probíhala průběžně a byla ukončena koncem roku. 

Nákup ostatních služeb – čerpáno za vedení cenných papírů majitele Střediskem cenných 
papírů. 

Opravy a udržování – odstran ění dopravních závad  – položka nebyla čerpána. 
Opravy a udržování – komunikací  – byla realizována oprava komunikace Stará cesta a části 

vozovky v Janáčkově ulici, dále plošná regenerace živičných povrchů komunikací včetně zalití spár a 
trhlin a oprava vybraných komunikací tlakovou vysprávkou. 

Opravy a udržování – most ů – realizována oprava dřevěného záklopu ochozů pro pěší na 
Dlouhém mostě a oprava kovových výplní lávky pro pěší Vltava – střed, oprava dvou lávek na 
Zavadilce, oprava izolace lávky přes Vltavu u plovárny, oprava lávky přes Dobrovodskou stoku v ulici  
V. Špály a část opravy lávky mostu u Motoru Jikov. 

Opravy a udržování – vodorovného zna čení – provedena celoplošná obnova vodorovného 
dopravního značení na místních komunikacích a parkovištích a drobné opravy a doplnění 
vodorovného značení ve všech lokalitách města. 

Opravy a udržování – sv ětelná signaliza ční zařízení – provedeny nutné opravy zařízení 
poškozených při dopravních nehodách a dále opravy detektorových smyček a kabelových tras po 
revizních prověrkách. 

Opravy a udržování – svislého dopravního zna čení – provedeny opravy svislého dopravního 
značení ve všech lokalitách města a dále rozsáhlá výměna nevyhovujícího svislého značení 
v Suchém Vrbném a na Pražské předměstí. 

Opravy a udržování – komunikací - ostatní  – prostředky čerpány za provádění údržby a oprav 
místních komunikací, zejména opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren. Jedná se zejména  
o řešení havarijních situací a dále o opravy dle požadavku správce komunikace. 

Opravy a udržování – orienta ční systém  – hrazeny náklady spojené s údržbou orientačního 
systému a odstraňováním škod způsobených vandaly na směrovkách, sloupech orientačního  
a informačního systému, tabulích s názvy ulic a čísel popisných a orientačních na domech. 

Opravy a udržování – chodníky, parkovišt ě, cyklostezky –  byla provedena oprava 
komunikačních ploch vnitrobloku v Nerudově ul. – II. etapa, oprava chodníku ve Vodní ul., výměna 
zábradlí u chodníku podél břehu Kamenného rybníka, oprava chodníků ve Staroměstské ul., 
Branišovské ul., zadláždění chodníku na Zavadilce, oprava povrchu cyklostezky, oprava chodníku  
v Horymírově ul., oprava komunikačních ploch v Jírovcově ul., dále opravy chodníků v ul. Přemyslova, 
E. Destinnové, Fr. Ondříčka, Dlouhá, Růžová, Jaselská, K. Šafáře, U Trojice, Přemyslova, J. Hůlky, 
předlažba chodníku v ul. U Karla IV. a v ul. Osiková, oprava povrchu prostranství před kinem Kotva, 
oprava parkoviště v ul. Vodňanská a rozsáhlá oprava chodníků v ul. Jižní a Opatovická. 

Opravy a udržování – kašen a pítek – prováděna běžná údržba a opravy kašen a pítek na území 
města. 

Opravy a udržování – kanaliza čních vpustí  – realizovány nutné opravy kanalizačních vpustí. 
Opravy a udržování – stoky  – je prováděna běžná údržba Zlaté stoky a dále vyčištění koryta 

stoky v lokalitě Stecherova mlýna. 
Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva – byla provedena oprava kinotechniky, systému 

Dolby, oprava světelné tabule a výměna podlah v kině Kotva. 
Opravy a udržování – kulturní památky – byly zrestaurovány sochy sv. Josefa a sv. Anny 

v Piaristické zahradě a sousoší p. Marie Budějovické na Mariánském náměstí, dále byla provedena 
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oprava fasády a kamenných prvků domu číslo 41 na náměstí Přemysla Otakara II. (akce byla 
spolufinancována z dotace Ministerstva kultury ČR). 

Opravy a udržování – fotbalový stadion  – byla provedena oprava sociálního zařízení, kabin, 
elektroinstalace, opravy masážní vany, oprava časomíry, malování prostor a údržba trávníku. 

Opravy a udržování – neziskové objekty – nebytové p rostory – byly provedeny nutné opravy 
kontejneřišť, podlah a hromosvodů v objektu Městské policie v Haškově ul., dále drobné nutné opravy 
v nebytových prostorách ve správě společnosti Správa domů, s. r. o. 

Opravy a udržování – ve řejné osv ětlení  – byla provedena rozsáhlá oprava veřejného osvětlení 
v ulici Na Zlaté stoce, Horymírova a Přemyslova v souvislosti s prováděním oprav chodníků. 

Opravy a udržování – ostatní – byla provedena oprava přístřešku MHD v ul. U Trojice. 
Opravy a udržování – areál Malý jez – provedeny drobné opravy v rekreačním areálu Malý jez. 
Opravy a udržování – lavi čky, herní prvky, mobiliá ř – bylo opraveno 216 laviček a natřeno  

62 laviček, opraveno 106 dětských herních prvků a dřevěných madel u pískovišť, dále bylo provedeno 
doplnění kačírku u dopadových ploch na hřištích a výměna tabulí u dětských hřišť. 

Opravy a udržování – sklad CO  – byly prováděny nutné drobné opravy v objektu sloužícího civilní 
obraně. 

Opravy a udržování – varovný a informa ční systém obyvatelstva  – byl prováděn běžný servis 
zařízení. 

Nájemné za nájem s právem koup ě – odvodn ění a závlaha fotbalového stadionu – hrazeno 
nájemné za pronájem systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu 
s jeho následnou koupí dle smlouvy uzavřené mezi Teplárnou České Budějovice a statutárním 
městem. 

Ostatní neinvesti ční výdaje jinde neza řazené – vrácení přeplatku nájemného uhrazeného v roce 
2008 za pronájem pozemků veřejné zeleně. 

Odbor informa čních a komunika čních technologií - odpov ědné místo 116 

V tabulkové části str. 17 a 18 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení – zakoupeny CDMA modemy včetně 

aktivace pro oddělení krizového řízení. 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpo četní technika – - tiskárny, reproduktory, PC 

sestavy, skenery, bezdrátové mikrofony, USB Flash, HDD, RAM, záložní zdroje napájení UPS Smart a 
další technika v ceně pořízení do 40 tis. Kč, vybavení výpočetní technikou pro jednotné kontaktní 
místo obecního živnostenského úřadu z dotace. 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – letecké snímky –  tisk mapy pro oddělení krizového 
řízení. 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek – Czech POINT –  v rámci dotace pořízeno vybavení pro 
kontaktní místa Czech POINT na magistrátu města. 

Nákup materiálu jinde neza řazený – na údržbu –  náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními 
pracovníky např. myši, klávesnice, kabely, paměti aj. 

Služby telekomunikací a radiotelekomunikací – p řipojení k síti Internet – krizové řízení – 
mobilní připojení k internetu pro oddělení krizového řízení. 

Služby telekomunikací a radiotelekomunikací – datov é propojení budov – pronájem radiového 
pojítka mezi objekty Jeronýmova a Policie ČR pro přístup do registru obyvatel. 

Služby telekomunikací a radiotelekomunikací – p řipojení k síti Internet –  pravidelné platby 
zprostředkovateli za připojení magistrátu města k síti Internet a připojení Evropského informačního 
centra k síti Internet (povinnost vyplývající pro město ze smlouvy mezi Statutárním městem České 
Budějovice, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), datové mobilní služby (tarify pro mobilní 
datový přenos) pro vzdálené bezpečné připojení mobilních zařízení do informačního systému 
magistrátu. 

Nájemné umíst ění optického kabelu –  měsíční platby za pronájem prostoru pro umístění 
optického kabelu pro propojení objektů magistrátu (radnice, Kněžská, Jeronýmova) a pracoviště 
městské policie v ulici Jaroslava Haška. 

Nájemné – ro ční pronájem SW –  položka nebyla v roce 2009 čerpána. 
Konzulta ční, poradenské a právní služby –  vypracování znaleckých posudků soudním znalcem, 

právní služby spojené se složitými smlouvami u sofistikovaných částí IS/IT, dokumentace „Bezpečnost 
IS MMČB“ – analýza rizik a „Posouzení provozní dokumentace a provozní praxe“.  

Konzulta ční, poradenské a právní služby – strategie zavád ění a hodnocení prvku e-
governmentu - v rámci úsporných opatření města byl snížen rozpočet této položky. 
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Konzulta ční, poradenské a právní služby – Telematika - vypracování návrhu smlouvy k projektu 
„Technologická platforma informačních vazeb“ podporujících zapojení Dopravního podniku města 
České Budějovice do IDS. 

Služby školení a vzd ělávání –  školení nových pracovníků magistrátu, školení využití modulu 
systemizace pro osobní oddělení, školení pro odborné a technické zvyšování úrovně pracovníků 
informatiky (především správců jednotlivých systémů).  

Nákup ostatních služeb – technická podpora –  služby technické podpory při údržbě, správě 
a provozu informačního systému magistrátu, např. pro základní datové registry, podporu 
ekonomického systému, práce spojené s novými aplikacemi na serverech, práce na zvýšení 
bezpečnosti informačního systému proti vnějším a vnitřním narušitelům apod.  

Nákup ostatních služeb –  zajištění živých přenosů ze zasedání ZM do sítě Internet, poskytování 
monitoringu tisku, napojení rezervačního serveru na páteřní síť Internet, správa a registrace webových 
domén, zřizování nových a prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisů), 
panoramatické sférické snímkování ulic města v souřadnicovém systému. 

Nákup ostatních služeb – podpora SW –  úhrada smluvně zakotvených služeb systémové 
podpory stávajícího programového vybavení poskytovaného v rámci Supportu jednotlivých aplikací.  

Nákup ostatních služeb – likvidace výpo četní techniky –  nečerpáno, technika byla odvezena 
bezplatně na likvidaci do sběrného dvora firmy A.S.A. 

Nákup ostatních služeb – údržba SW –  údržba SW a drobné úpravy SW provedené 
dodavatelsky (sportovní hala, konfigurace dat pro pověřenou obec typu III., aplikace registru 
oznámení). 

Nákup ostatních služeb – správa dat informa čního systému – poskytování správy, pořizování, 
aktualizace a údržby dat na webovém kulturním portálu zajišťujícím informovanost návštěvníků 
o kulturním dění v Českých Budějovicích. 

Nákup ostatních služeb – revize výpo četní techniky – revize elektrospotřebičů dle zákona. 
Nákup ostatních služeb – aktualizace DTMM –  dle stávající smlouvy o dílo aktualizace digitální 

technické mapy města České Budějovice a její doplňování o území, která byla geodeticky zaměřena 
z důvodu plánovaných investic, územně plánovací činnosti nebo z důvodu již realizované rozsáhlé 
výstavby. 

Nákup ostatních služeb - projekt GIS –  pravidelná aktualizace (monitoring) systému GIS a jeho 
datové základny na základě stávající smlouvy a z části zpracování dat GIS dle požadavků. 

Nákup ostatních služeb – ortofotomapa – digitální data pro celou obec s rozšířenou působností. 
Nákup ostatních služeb – aktualizace webových map –  prostředky přesunuty na položku 

drobný hmotný dlouhodobý majetek. 
Nákup ostatních služeb – outsourcing – pravidelné platby za služby při poskytování 

outsourcingu informačního systému magistrátu dle smlouvy. 
Nákup ostatních služeb – platby mobilním telefonem – měsíční paušální platby za provoz 

systému a jednorázová úhrada za implementaci systému (dle smlouvy). Ostatní prostředky byly 
převedeny do kapitálových výdajů za využití licence. 

Nákup ostatních služeb – Intranet a Internet –  pravidelné platby za úpravy a redesign webových 
stránek, webová prezentace na doméně www.cb-mobil.cz, úprava produktu Gordion pro webové 
stránky. 

Opravy a udržování – HW –  veškeré opravy HW realizované dodavatelsky, např. opravy tiskáren, 
PC a záložních zdrojů UPS. 

Programové vybavení - v četně upgrade SW –  nákup programů, rozšiřování (upgrade) 
stávajícího programového vybavení - rozšíření programu Vasco, SW Packet Analyzer pro 
monitorování sítí, rozšíření SW Kodys o licenci pro odbor sportovních zařízení.  

Nájemné s právem koup ě – úhrady měsíčních paušálních splátek nájemného za pronájem 
výpočetní techniky (serverové farmy, koncových stanic, tiskáren atd.). 

Kancelá ř primátora - odpov ědné místo 119 

V tabulkové části str. 18 a 19 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek – krizové řízení – nákup 4 ks plnících zařízení na písek. 
Nákup materiálu jinde neza řazený – nebylo čerpáno. 
Nákup materiálu jinde neza řazený – krizové řízení – zakoupeno 5 ks EURO palet na uložení 

protipovodňových pytlů s pískem. 
Nákup materiálu jinde neza řazený – nákup drobného materiálu (balicí papír, stužky, ubrousky 

atp.), smutečních kytic a květin na výzdobu. 
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Služby pošt – radni ční zpravodaj – zajištění distribuce Novin českobudějovické radnice 
prostřednictvím Česká pošty s.p. 

Služby pen ěžních ústav ů – pojišt ění při pracovní cest ě – pojištění vedení města a pracovníků 
magistrátu při zahraničních služebních cestách. 

Nájemné –  pronájem prostor na slavnostní večer ke státnímu svátku - Dni vzniku samostatného 
československého státu a pronájem salónku v hotelu Malý pivovar na tiskovou konferenci o regulaci 
hracích automatů ve městě. 

Konzulta ční, poradenské a právní služby – sledování ochranné známky - Noviny 
českobudějovické radnice, zpracování a podání ročního přiznání k německé a rakouské DPH 
za statutární město České Budějovice, provedení přezkoumání hospodaření statutárního města 
České Budějovice za rok 2008, právní služby – posouzení možnosti postupu Jihočeského divadla 
v Českých Budějovicích proti obecně závazné vyhlášce města Český Krumlov o místním poplatku, 
restituce Jihočeského divadla – odkoupení části budovy a nájemní smlouva.  

Nákup ostatních služeb – dny zahrani ční kultury – prostředky byly použity na zajištění Dnů 
francouzské kultury v Českých Budějovicích (prostřednictvím Francouzsko-českého klubu byly 
organizovány např. výstavy, divadelní představení, koncerty). 

Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy –  organizační zajištění návštěvy 
na setkání partnerských měst v Suhlu – zajištění dopravy skupiny mladých hudebníků 
ze ZUŠ M. Chlajna, technické zajištění výstavy v radniční výstavní síni z partnerského města Suhlu, 
zajištění dopravy a kulturního vystoupení na Slavnosti tří měst v Pasově a doprava na akci Dny české 
kultury v partnerském městě Nitře. 

Nákup ostatních služeb  – ostatní zahrani ční spolupráce, Nákup ostatních služeb – inzerce a 
propagace  – nečerpáno. 

Nákup ostatních služeb  – překlady a tlumo čení – překlady odborných textů pro potřeby vedení 
města, tlumočení při oficiální návštěvě hostů z Lorientu, při návštěvě v SUHLU na akci „Setkání 
partnerských měst a při Slavnosti tří měst“ v Pasově.  

Nákup ostatních služeb – zaplacení parkovného za hosty z partnerského města Nitry při Dnech 
slovenské kultury. 

Nákup ostatních služeb – radni ční zpravodaj – příprava, zpracování, výroba a tisk Novin 
českobudějovické radnice. 

Nákup ostatních služeb – mezinárodní cyklistický zá vod – organizační zajištění 22. ročníku 
mezinárodního cyklistického závodu Tour tří zemí. 

Nákup ostatních služeb  – krizové řízení, povod ňový plán a cvi čení krizového štábu  – 
nečerpáno. 

Nákup ostatních služeb – fotodokumentace  – reportážní fotodokumentace pro uveřejnění 
v Novinách českobudějovické radnice a pro archiv tiskového oddělení magistrátu města. 

Nákup ostatních služeb –  balení dárků pro oficiální hosty statutárního města, poskytnutí servisu 
informací z regionálního informačního centra na rok 2009, tisk pozvánek na slavnostní přípitek v rámci 
radničního bálu, zapůjčení přenosných mikrofonů na jednání k D3, zhotovení pozvánek a kulturní 
vystoupení na slavnostním večeru ke státnímu svátku Dni vzniku samostatného československého 
státu, organizační zajištění tiskové konference „Regulace hracích automatů ve městě“ a zveřejnění 
PF 2010 v deníku Právo za statutární město České Budějovice. 

Nákup ostatních služeb – p ředsednictví ČR v Radě EU – zajištění prezentace města České 
Budějovice v Bruselu během předsednictví ČR v Radě Evropské unie, zhotovení tašek s logem města 
a dárkové balení pro účastníky zasedání výboru regionů – komise COTER ve dnech 4.5. – 5.5.2009 
v Táboře. Zbývající prostředky byly převedeny ve prospěch rozpočtu jiných odborů 
a do nespecifikovaných rezerv. 

Cestovné – zabezpečení ubytování oficiálním návštěvám z partnerského města Nitry (Dny 
slovenské kultury), Lorientu (Dny francouzské kultury) a Suhlu v Českých Budějovicích (výstava 
v radniční výstavní síni). 

Pohošt ění – při mezinárodních akcích – zajištění pohoštění pro hosty statutárního města 
z partnerského města Nitry při Dnech slovenské kultury, města Lorient při Dnech francouzské kultury, 
pohoštění při příležitosti přijetí členů mezinárodní komise pro atletická pravidla a při návštěvě 
z partnerského města Suhl – příprava výstavy v radniční výstavní síni. 

Pohošt ění – krizový štáb – zajištění pohoštění při školení pro členy krizového štábu. 
Pohošt ění – pohoštění v rámci kanceláře primátora včetně sekretariátů náměstků primátora 

a tajemníka magistrátu, rady a zastupitelstva města, při oficiálních akcích města např. návštěva 
filipínského velvyslance v Českých Budějovicích, slavnostní přípitek na radničním bálu, pohoštění pro 
Masopustní koledu, přijetí volejbalistů Jihostroje České Budějovice při příležitosti obhájení titulu Mistra 
ČR, návštěva ministra dopravy v Českých Budějovicích, slavnostní přípitek při premiéře opery Rusalka 
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v Jihočeském divadle a při zahájení hudebních slavností Emy Destinnové, při vernisáži výstavy Sport 
foto v radniční výstavní síni a výstavy III. odboj v Československu, pohoštění na slavnostním večeru 
k státnímu svátku Dni vzniku samostatného československého státu, dále pak při střelecké soutěži 
městské policie, při předání nových hasičských vozů HZS na náměstí P. Otakara II. v Českých 
Budějovicích a při předvánočním setkání vedení města s novináři. 

Věcné dary – nákup květinových darů a věcných darů pro oficiální návštěvy města, při 
slavnostních akcích, např. květiny na uvítanou v rámci Radničního bálu, pro hosty při Dnech 
slovenské kultury a Dnech francouzské kultury, pro zastupitele Tchaj-Wanu v Českých Budějovicích, 
při jednání rozpočtového výboru Parlamentu ČR, pro volejbalisty VK Jihostroje České Budějovice za 
obhájení titulu Mistra ČR, poháry na střeleckou soutěž pořádanou Městskou policií České Budějovice, 
dárky při příležitosti ukončení roku 2009, dárek pro 1. občánka narozeného v Českých Budějovicích 
v roce 2010, životní jubilea. 

Věcné dary – p ředsednictví ČR v Radě EU – knihy o Českých Budějovicích, vltavíny pro 
účastníky zasedání výboru regionů – komise COTER ve dnech 4.5. – 5.5.2009 v Táboře. 

Neinvesti ční transfery nefinan čním podnikatelským subjekt ům – pojízdná prodejna – 
zajištění pravidelného zásobování obcí Nové Třebotovice, Staré Třebotovice a Kaliště. 

Neinvesti ční transfery nefinan čním podnikatelským subjekt ům – fyzickým osobám – akce 
pod záštitou primátora – ve výši 10 tis. Kč: 
• Akademický malíř Josef Geršl – mezinárodní výstava FIGURAMA 5,00 tis. Kč 
• Luboš Cahák – Agentura Monika – Top fashion 5,00 tis. Kč 

Neinvesti ční transfery nefinan čním podnikatelským subjekt ům – právnickým osobám – akce 
pod záštitou primátora  – ve výši 35 tis. Kč: 
• Výstaviště České Budějovice, a. s. – akce Bezpečí všem, bezpečně pro všechny 10,00 tis. Kč 
• Nemocnice České Budějovice, a. s. – TO Traumavideosympozium 20,00 tis. Kč 
• ČK motorsport s. r. o. – II. South Bohemia Jaguar meeting 2009 5,00 tis. Kč 

Neinvesti ční transfery obecn ě prosp ěšným spole čnostem – akce pod záštitou primátora – 
ve výši 40 tis. Kč: 
• Ledax, o.p.s. – konference SENIOR LIVING 10,00 tis. Kč 
• ARS IUVENUM, o.p.s. – Mezinárodní letní hudební kurzy ČB 2009 5,00 tis. Kč 
• Bazilika, o.p.s. – koncert Ivy Bittové a Lisy Moore 10,00 tis. Kč 
• Metropol, o.p.s. – IUVENTArs 2009 v linici 5,00 tis. Kč 
• Bazilika, o.p.s. – koncert Idy Kelarové 10,00 tis. Kč 

Neinvesti ční transfery ob čanským sdružením o.s. Č. Bud ějovice- Pasov – neinvestiční dotace 
na celoroční činnost občanského sdružení České Budějovice – Pasov - organizování aktivit občanů 
Českých Budějovic ve spolupráci s Bavorsko-českou společností především v oblasti kulturní, 
sportovní a turistické, se zaměřením na mladou generaci. 

Neinvesti ční transfery ob čanským sdružením – Sbor dobrovolných hasi čů – dle uzavřených 
smluv byly poskytnuty příspěvky na činnost v celkové výši 120 tis. Kč,: 
• Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 45,00 tis .Kč 
• Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 27,50 tis. Kč 
• Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 15,00 tis. Kč 
• Sbor dobrovolných hasičů Mladé 10,00 tis. Kč 
• Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 20,00 tis. Kč 
• Sbor dobrovolných hasičů Kaliště u Zalin 2,50 tis. Kč 

Neinvesti ční transfery ob čanským sdružením – akce pod záštitou primátora – ve výši 
147 tis. Kč: 
• Hortensia, o.s. – projekt „Duchovní krajina: jižní Čechy - Bretaň 8,00 tis. Kč 
• Český svaz tanečního sportu – Mistrovství jižních Čech ve sportovním tanci 10,00 tis. Kč 
• Centrum pro komunitní práci jižní Čechy – Č. Budějovice – město příjemné pro život 5,00 tis. Kč 
• Děti fitness aneb sportem proti drogám – semifinále jižní Čechy 7,00 tis. Kč 
• Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém – konf. Č. Budějovice pro Izrael 5,00 tis. Kč 
• Potápěčský klub NEPTUN – Mistrovství ČR v ploutvovém plavání 7,00 tis. Kč 
• Automotoklub RALLYE Český Krumlov – 37. ročník Rallye Český Krumlov 10,00 tis. Kč 
• Pohádkové království, o.s. – XVII. ročník otevření hlavní turistické sezóny 10,00 tis. Kč 
• Sdružení obrany spotřebitelů – osvětová činnost pro sociálně slabší občany 10,00 tis. Kč 
• Český červený kříž – oblastní soutěž hlídek Mladých zdravotníků 5,00 tis. Kč 
• Aeroklub Planá – navigační soutěž v ultralehkém létání 15,00 tis. Kč 
• SK Vodní slalom České Budějovice – 4. ročník festivalu vodních sportů Wave 09 20,00 tis. Kč 
• Český rybářský svaz – mistrovství světa v rybolovné technice 5,00 tis. Kč 
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• Jihočeský krajský fotbalový svaz – Czech Budweis Cup 2009 5,00 tis. Kč 
• Bonaventa o. s. – Malujeme největší ulici 5,00 tis. Kč 
• Konfederace politických vězňů – Muklovská pouť 10,00 tis. Kč 
• Pohádkové království – I. Festival dětských knih 5,00 tis. Kč 
• Unie katolických žen – adventní akce v Pasově 5,00 tis. Kč 

Neinvesti ční transfery církvím a náboženským spole čnostem – akce pod záštitou primátora 
– ve výši 15 tis. Kč: 
• Městská charita České Budějovice – tradiční příchod Tří králů  5,00 tis .Kč 
• Diecézní charita Č. Budějovice – benefiční koncert - Bělorusko 5,00 tis. Kč 
• Diecézní Charita České Budějovice – koncert pro dárce a dobrovolníky 5,00 tis. Kč 

Ostatní neinvesti ční transfery neziskovým a podobným organizacím - členské příspěvky 
ve výši 653,09 tis. Kč: 
• Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 144,89 tis. Kč 
• Asociace bazénů a saun ČR 4,00 tis. Kč 
• Asociace pracovníků v regeneraci 2,50 tis. Kč 
• Sdružení zimních stadionů ČR 2,50 tis. Kč 
• Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 95,07 tis. Kč 
• Svaz měst a obcí ČR 179,06 tis. Kč 
• Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,00 tis. Kč 
• Jihočeská Silva Nortica 96,07 tis. Kč 
• Nadace pro jihočeské cyklostezky 95.00 tis. Kč 
• Sdružení správců městských komunikací 30,00 tis. Kč 

Ostatní neinvesti ční transfery neziskovým a podobným organizacím – ak ce pod záštitou 
primátora – ve výši 5 tis. Kč pro Nadační fond Konzervatoře České Budějovice – akce Letní flétny. 

Neinvesti ční transfery státnímu rozpo čtu – HZS Jiho českého kraje – dle zákona číslo 
133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany 
zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru. 

Neinvesti ční transfery vysokým školám – akce pod záštitou pri mátora – ve výši 20 tis. Kč: 
• Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta – vydání odborné publikace  10,00 tis. Kč 
• Jihočeská univerzita, PF – konference – Užití počítačů ve výuce matematiky 10,00 tis. Kč 

Neinvesti ční příspěvky ostatním p říspěvkovým organizacím – akce pod záštitou primátora –  
• Dům dětí a mládeže Č. Budějovice – Mistrovství Evropy v softballu 5,00 tis. Kč 

Ostatní neinvesti ční transfery obyvatelstvu – akce pod záštitou primá tora – ve výši 21 tis. Kč: 
• Jan Cihla – výstava v radniční výstavní síni 5,00 tis. Kč 
• Arana Mertlová – výstava Znamení času 6,00 tis. Kč 
• Ing. Tereza Müllerová – Budějovický Manifest 10,00 tis. Kč 

Kancelá ř tajemníka - odpov ědné místo 120  

V tabulkové části str. 19 a 20 
Mzdové výdaje:  
1. upravený rozpočet na platy zam ěstnanc ů v pracovním pom ěru  155.780,84 tis. Kč 

upravený rozpočet ostatních osobních výdaj ů 2.434,00 tis. Kč 
upravený rozpočet na odm ěny členů zastupitelstva  6.474,00 tis. Kč 
 

Čerpání mzdových prostředků v tis. Kč UR roku 2009 skutečnost  % čerpání 
mzdové prostředky na platy  155.780,84 153.047,62 98,25 
OON (ostatní osobní náklady) 2.434,00 2.155,72 88,57 
odměny členů zastupitelstva 6.474,00 5.464,64 84,41 
 
2. čerpání mezd podle jednotlivých složek platu (v tis. Kč): 
 UR roku 2009 skutečnost % čerpání 
základní platový tarif          92.676 91.820 99,08 % 
zvláštní příplatky 1.650 1.320 80,00 % 
příplatky za vedení a zastupování 2.770 2.523 91,08 % 
osobní příplatky 25.811 25.653 99,39 % 
svátky 285 281 98,60 % 
ostatní složky platu 2.645 2.550 96,41 % 
náhrady 897 578 64,44 % 
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dovolená 16.095 15.920 98,91 % 
odměny 12.952 12.403 95,76 % 
Celkem čerpání rok 2009    155.781 153.048 98,25 % 
Celkem čerpání rok 2008 145.453,2 142.275 97,81 % 
Celkem čerpání rok 2007 133.852,1 131.416 98,18 % 
Celkem čerpání rok 2006 118.911,4 118.215 99,41 % 
 

Celková mzdová, ale i personální politika, byla v roce 2009 ovlivněna stávajícím zákoníkem práce  
č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souvztažnosti na zákoník práce bylo postupováno 
podle řady dalších zákonů a nařízení vlády, které na něj úzce navazují a souvisí s aplikací mzdové a 
personální agendy ve veřejných službách a správě.  
 

Při tvorbě návrhu rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2009 se vycházelo 
z dosažené skutečnosti rozpočtu roku 2008 a především z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., přílohy č. 3 
– stupnice platových tříd a stupňů pro zaměstnance samosprávních celků. S ohledem na skutečnost, 
že nedošlo vládou ČR v roce 2008 k její novelizaci a ta ani nebyla v plánu při tvorbě rozpočtu pro rok 
2009, byla schválena valorizace ve výši 7,5 %. Navýšení bylo uplatněno u všech zaměstnanců 
magistrátu v mimotarifních složkách platu k datu 1. 4. 2009, a to na úrovni 3,5 %. Následně došlo 
k vydání nařízení vlády č. 130/2009 Sb., kterým byla s účinností od 1. 6. 2009 upravena tarifní složka 
platu o 3,5 %. Z důvodu, že nebylo při tvorbě rozpočtu pro rok 2009 s tímto nařízením vlády 
uvažováno, nebylo již ve 2. pololetí 2009 k úpravám platu zaměstnanců magistrátu přistoupeno, a to  
i z důvodu, že v měsíci říjnu byla zavedena úsporná opatření a na základě následného odsouhlasení 
v zastupitelstvu (usnesení č. 328/2009) byl ponížen plán prostředků na platy zaměstnanců 
v zaměstnaneckém poměru o 900 tis. Kč. U členů zastupitelstva a uvolněných funkcionářů bylo 
striktně postupováno podle nařízení vlády č. 20/2009 Sb. 

 
Tím, že valorizace byla uplatněna i v mimotarifních složkách platu, došlo v porovnání s rokem 2008 

k nárůstu čerpání osobních příplatků, vyjádřeno v absolutní hodnotě o 5.951 tis. Kč a v položce 
odměn došlo naopak zavedením úsporných opatření k jejich sníženému čerpání o 768 tis. Kč. Zvláštní 
příplatky byly čerpány na úrovni předchozích let. Stejně tak tomu bylo i u příplatku za vedení a 
zastupování, které byly i v roce 2009 realizovány podle § 124 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 
 
Rozpočtová opatření: 

Na základě rozpočtového opatření č. 119 ze dne 26. 11. 2009 v důsledku zavedení úsporných 
opatření došlo ke snížení schváleného rozpočtu prostředků na platy o 900 tis. Kč. Dále v souvislosti 
se zřízením jednotného kontaktního místa na živnostenském úřadě na základě rozhodnutí 
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 6300/2009/02 byla zapojena neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu ve výši 38,68 tis. Kč na výkon činnosti jednotného kontaktního místa. Jako poslední vnitřní 
rozpočtové opatření bylo realizováno snížení prostředků na platy související s realizací dvou projektů 
IPRM („Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM“ a „Personální a technické zajištění 
managementu IPRM“) v celkové výši Kč 505,84 tis. Kč. Výdaje na tyto projekty budou sledovány 
odděleně a pod zvláštními účelovými znaky. Upravený rozpo čet činil 155.780,84 tis. K č. 
 
Ve vlastní kalkulaci návrhu se předpokládalo: 
• u tarifních plat ů došlo k  nárůstu (kromě automatických platových postupů v souladu s přílohou 

číslo 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve vztahu k délce započitatelné odborné praxe a 
přiznávání tarifních platů nastupujícím zaměstnancům) plošně s účinností od 1. 6. 2009 u všech 
zaměstnanců v pracovním poměru dle nařízení vlády č. 130/2009 Sb. o 3,5 %. Z uvedeného 
důvodu byl plán nedočerpán o pouhých 856 tis. Kč. Tak jako každým rokem, byla i v roce 2009 
zvláštní pozornost věnována  dodržování plánu zaměstnanců a tarifních tříd. 

• zvláštní p říplatky –  přiznány na základě nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ve skutečnosti došlo 
k jejich mírnému navýšení o 37 tis. Kč oproti roku 2008 na celkových 1.320 tis. Kč, tj. zvýšené 
čerpání o 2,9 %. 

• příplatky za vedení a zastupování  – naposledy přehodnoceny v roce 2007 z důvodu účinnosti 
nového zákoníku práce, § 124, který určuje výši příplatků za vedení v % z platového tarifu 
nejvyššího platového stupně. I nadále zůstávají v platnosti celkem 3 úrovně (vedoucí oddělení, 
vedoucí odboru, tajemník). V čerpání nedošlo k žádnému výkyvu a je tedy identické s rokem 
2008. 

• osobní p říplatky  – jejich vyplacená výše jako mimotarifní složky platu narostla oproti 
předcházejícímu roku a byl v ní částečně realizován plánovaný schválený nárůst mzdových 
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prostředků ve výši 3,3 %. Oproti roku 2008 došlo tak k jejich nárůstu o 5.951 tis. Kč. V nárůstu se 
ve velké míře projevuje jejich přiznávání u nově přijatých zaměstnanců po uplynutí tříměsíční 
zkušební lhůty. V přepočteném počtu se jednalo o nárůst 10 zaměstnanců. 

• svátky  – propočet zkalkulován podle počtu státem uznaných svátků v roce 2009. 
• ostatní složky platu  – příplatky za soboty, neděle, noční směny atd. – na úrovni roku 2008. 
• odm ěny  – oproti roku 2008 došlo v plánu k jejich nárůstu. Ve skutečnosti však došlo na základě 

zavedení úsporných opatření k jejich poklesu o Kč 768 tis. Kč v  absolutní hodnotě, tj. o 5,84 %. 
Po odečtu vyplaceného objemu jubilejních odměn by však snížení objemu vyplacených odměn 
úkolových činilo 7,1 %. 

 
Mzdový záměr pro rok 2009 tak řešil dva základní okruhy otázek racionálnosti vyplacených mezd a 

struktury jednotlivých složek platu, a to: 
• zabezpečení navýšení mzdových prostředků ve výši schválených 7,5 % v rámci nenárokových 

složek platu a tím docílit navýšení mzdy a také jednak pokrýt skutečnou inflaci a především 
dorovnat nízkou hladinu průměrné mzdy z minulých let. 

• stanovení odměn s konkretizací úkolů na 1. pololetí ve výši 49 % a na 2. pololetí ve výši 51 % 
plánu. 

Ve skutečnosti byl mzdový záměr naplněn, avšak pouze tím, že bylo vydáno nařízení vlády, kterým 
byly navýšeny tarifní platy o 3,5 %. V důsledku toho bylo navýšení realizováno u nenárokových složek 
pouze z necelých 50 % a v důsledku úsporných opatření zavedených v posledním čtvrtletí roku 2009 
nebyly v plné výši realizovány výplaty odměn u jednotlivých odborů. Zde je nutno podotknout, že 
navýšení bylo zrealizováno z prostředků připadajících na neobsazená místa, neboť úspora prostředků 
na platy z roku 2008 v rámci žádosti o zapojení finančních prostředků ve výši 2.487 tis. Kč nebyla 
akceptována. 
 
Přehled vybraných ukazatel ů ze mzdové inventury k 31.12.2009: 
Průměrný tarifní plat 15.276,- Kč 
Průměrný osobní příplatek 4.239,- Kč 
Procento osobních příplatků z tarifních platů 27,75 % 
Průměrný příplatek za vedení 417,- Kč 
Průměrný zvláštní příplatek 208,- Kč 
Průměrný platový výměr 20.150,- Kč 
Průměrné nadstavbové složky platu - příplatky za So+Ne, noc, svátek,  
přesčasy, pohotovost, odměny  7.247,- Kč 
Průměrný plat za rok 2008  24.142,- Kč 
Průměrný plat za rok 2009 (nárůst o 5,58 %) 25.489,- Kč 
Přesčasové hodiny za rok 2009 (2008 – 8.010 hodin, tj. snížení o 8,9 %) 7.297 hod 
% přesčasové práce 0,84 % 
 
Průměrné m ěsíční platy zam ěstnanc ů: 

Ukazatel  Rok 2007 Rok 2008 Index 
08/07 Rok 2009 Index 

09/08 
Průměrná měsíční mzda 22.735 24.142 106,19 25.489 105,58 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 481,77 491,15 101,95 504,31 102,68 
 
Pracovní doba : 
U k a z a t e l e rok 2008 rok 2009 
1. Použitelný fond – dny 112.747 114.397 
2. Neodpracované dny celkem 6.136 5.238 

z toho: nemoc a úraz 5.766 4.162 
ošetřování člena rodiny 520 579 
ostatní překážky   694 418 

 neplacené volno  68 79 
3. Procento využití fondu pracovní doby 94,35 % 95,42 % 
4. Procento neodpracovaných dnů 5,65 % 4,58 % 

z toho: pro nemoc a úraz 4,62 % 3,63 % 
ošetřování člena rodiny 0,42 % 0,51 % 
ostatní překážky 0,53 % 0,37 % 
neplacené volno 0,08 % 0,07 % 

5. % práce přesčas z celkového fondu pracovní doby 0,90 % 0,84 % 
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Stavy zam ěstnanc ů: 

Ukazatel Rok 2007 Rok 2008 Index 
08/07 Rok 2009 Index 

09/08 
Stav k 31.12. ve fyzických osobách 488 502 102,87 515 102,59 
Plánovaný stav dle organizačního řádu 495 514 103,84 516 100,39 
Stav k 31.12. v přepočtených počtech 481,77 491,15 101,95 510,29 103,90 
z toho počet žen 340,01 351,46 103,37 357,40 101,69 
 

Odstupné – vyplacené pracovníku odboru dopravy a silničního hospodářství. 
Konzulta ční, poradenské a právní služby  – prostředky nebyly čerpány. 
Služby školení a vzd ělávání  – byla proplacena standardní školení jednotlivých odborů magistrátu 

a přípravné kurzy před zkouškou z odborné způsobilosti u nově přijatých zaměstnanců vykonávajících 
správní činnosti. V oblasti školení bylo postupováno s maximální hospodárností, kdy na 
specializovaná školení byly redukovány počty zaměstnanců z jednotlivých odborů. 

Služby školení a vzd ělávání – jazykové kurzy  – v roce 2009 bylo zřízeno celkem 8 jazykových 
kurzů na různých stupních znalostí v anglickém a německém jazyce. 

Služby školení a vzd ělávání – personalistika, řízení, mzdy  – nečerpáno - nedošlo k žádným 
změnám v oblasti personálních, mzdových a právních předpisů s těmito oblastmi souvisejících. 

Nákup ostatních služeb – p řeklady, tlumo čení – položka nebyla čerpána.  
Nákup ostatních služeb – inzerce – položka nebyla čerpána, veškerá volná místa byla obsazena 

na základě oznámení na úřední desce a webových stránkách magistrátu. 
Nákup ostatních služeb – léka řské vstupní prohlídky  – byly hrazeny preventivní prohlídky 

zaměstnanců odborů, kde je to požadováno podle zákona a vstupní prohlídky nových zaměstnanců. 
Cestovné – školení a porady VO  – cestovní náhrady při účasti na poradách a školeních 

vedoucích odborů. 
Pohošt ění – pohoštění při jednáních a pracovních poradách. 
Účastnické poplatky na konference  – poplatky za účast na konferencích, které navazovaly na 

problematiku některých odborů. Účastnili se převážně vedoucí odborů a uvolnění zastupitelé. 
Ostatní nákupy jinde neza řazené – ošatné  - pro pracovnice městského informačního centra a 

pracovnice matričního úřadu. 
Věcné dary - nákup věcných darů předávaných při životních jubileích a mimořádných 

příležitostech. 
Neinvesti ční transfery ob čanským sdružením – Svaz tajemník ů MOÚ - členský příspěvek 

Svazu tajemníků městských a obecních úřadů. 
Ostatní neinvesti ční výdaje jinde neza řazené – rozdíl nevyplacených mezd a zákonných odvodů 

za měsíc prosinec. 
 
Výdaje spojené s p řípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu, k onaných ve 

dnech 5. - 7.6.2009 – na osobní výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, doplatek 
bude požadován při finančním vypořádání za rok 2009. 

Výdaje spojené s p řípravou voleb do Parlamentu ČR, které se m ěly konat ve dnech  
9. - 10.10.2009 – na osobní výdaje, které vyplynuly z neuskutečněných voleb, byla poskytnuta dotace 
ze státního rozpočtu. 

Odbor památkové pé če - odpov ědné místo 121 

V tabulkové části str. 20  
Drobný hmotný dlouhodobý majetek  – nečerpáno (mapové podklady pořízeny pomocí PC 

aplikací). 
Nákup materiálu jinde neza řazený  – nečerpáno, pro konání výstavy využit vlastní materiál. 
Nájemné  – výstavní panely, prostory – nečerpáno, výstavní prostory zajištěny pouze v rámci 

radniční výstavní síně. 
Konzulta ční, poradenské a právní služby –  statický posudek ke správnímu řízení ve věci 

bývalého pivovaru v Habří č.p.1 a pořízení odborných podkladů pro vypracování přihlášky do soutěže 
o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace za rok 2009. 

Konzulta ční, poradenské a právní služby – expertní služby – nečerpáno, dané právní problémy 
řešeny právníkem Magistrátu města České Budějovice. 

Nákup ostatních služeb – Renesance pod Černou v ěží – využití grantu Jihočeského kraje na 
náklady spojené s pořízením a tiskem brožury s didaktickým programem „Renesance pod Černou 
věží“ včetně vlastního podílu. 
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Nákup ostatních služeb – studie – pořízení prezentačního materiálu o Městské památkové 
rezervaci České Budějovice na mezinárodní konferenci ve Zlíně a prezentačního DVD o historickém 
centru města včetně jazykových mutací. 

Nákup ostatních služeb – kopírování, grafické služb y – pořízení fotografií k tématu 
Mezinárodního dne památek 2009 a zajištění grafických úprav informačních letáků o kulturních 
památkách v Českých Budějovicích pro potřeby prezentace při akci Dny evropského dědictví.  

Nákup ostatních služeb – Den památek a kulturního d ědictví – organizační zajištění konání 
Mezinárodního dne památek 2009 v Českých Budějovicích dne 18. dubna 2009 s doprovodným 
programem, návrh a tisk plakátů, jejich výlep na reklamní plochy v Českých Budějovicích; organizační 
zajištění konání Dnů evropského dědictví 12. září 2009 v Českých Budějovicích s doprovodným 
programem, návrh a tisk plakátů, jejich výlep na reklamní plochy v Českých Budějovicích a uveřejnění 
zdarma zpřístupněných kulturních památek v on-line katalogu vedeného Sdružením historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska. 

Nákup ostatních služeb – tisková a publika ční činnost – zajištění jazykového překladu textu 
k materiálu s didaktickým programem „Renesance pod Černou věží“ z Čj do Aj, Fj a Nj a pořízení tisku 
8 tis. kusů barevných brožur s didaktickým programem „Renesance pod Černou věží“ včetně 
jazykových mutací. Z důvodu poskytnutí grantu Jihočeského kraje na výše zmíněný program 
převedeno čerpání na položku Nákup ostatních služeb – Renesance pod Černou věží. 

Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – pořízení tiskových materiálů na výstavu 
k tématu Mezinárodního dne památek 2009 a instalace výstavy v Galerii Na dvorku; zajištění 
předtiskové přípravy a realizace výstavy „20 let památkové péče na jihu Čech“ v radniční výstavní síni 
ve dnech 5.-24.9.2009. 

Nákup ostatních služeb – program Fond malých projek tů – nečerpáno, částka na pokrytí 
vlastního podílu při pořízení vzdělávacích brožur s didaktickým programem „Renesance pod Černou 
věží“ v rámci grantového programu Jihočeského kraje převedena na příslušnou položku rozpočtu. 

Nákup ostatních služeb – hradební systém m ěsta – nečerpáno, projekt nebyl podpořen v rámci 
mezinárodním projektu "Walled and Fortified Towns NET" financovaný z Operačního programu 
Nadnárodní spolupráce, oblasti Central Europe. 

Pohošt ění – výstavy  a seminá ře – nečerpáno. 
Neinvesti ční transfery nefinan čním podnikatelským subjekt ům – právnickým osobám – 

v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče na rok 2009 dle 
Směrnice číslo 8/2008 poskytnuta dotace ve výši 247,63 tis. Kč a 85,33 tis. Kč společnosti ATS 
INVEST s. r. o., Praha na obnovu fasád domů v ulici U Černé věže 15 a Plachého 20 a 450 tis. Kč 
společnosti Hochstaffl Bohemia s. r. o., České Budějovice na obnovu fasád objektu náměstí Přemysla 
Otakara II. 89/27 v rámci 1. a 2. výzvy. 

Ostatní neinvesti ční transfery podnikatelským subjekt ům – regenerace MPR – pokrytí 
povinného spolu podílu města České Budějovice v rámci Programu regenerace městské památkové 
rezervace 2009, finanční prostředky převedeny na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému 
třídění. 

Neinvesti ční transfery církvím a náboženským spole čnostem – v rámci dotačního programu 
města České Budějovice v oblasti památkové péče na rok 2009 dle Směrnice číslo 8/2008 poskytnuta 
dotace ve výši 106 tis. Kč Biskupství českobudějovickému, České Budějovice na opravu uliční fasády 
domu v Široké ulici č. 27; 500 tis. Kč Římskokatolické farnosti, Děkanství u sv..Mikuláše, České 
Budějovice na obnovu fasády domu v ulici U Černé věže 71/4 v rámci 1.výzvy, 997 tis. Kč Biskupství 
českobudějovickému na obnovu fasád domů v ulici Kanovnická 409/8, 408/10, 407/12, 406/14 a 
405/16 v rámci 2. výzvy a poskytnuta dotace v rámci Programu regenerace městské památkové 
rezervace v roce 2009 ve výši 2.697,30 tis. Kč (z toho 500 tis. Kč podíl ze státního rozpočtu) 
Biskupství českobudějovickému na obnovu areálu bývalého dominikánského kláštera. 

Neinvesti ční p říspěvky ostatním p říspěvkovým organizacím  – poskytnutá dotace v rámci 
dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče na rok 2009 dle Směrnice 
číslo 8/2008 ve výši 180 tis. Kč Obchodní akademii, Husova 1, České Budějovice na obnovu fasády 
na objektu Husova 1. 

Účelové neinvesti ční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám – poskytnutá dotace v rámci 
dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče na rok 2009 dle Směrnice 
číslo 8/2008 – 251,85 tis. Kč Naděždě Honzíkové na obnovu fasády domu v ulici Panská 15;  
267,86 tis. Kč Daně Pilné na obnovu fasády domu Riegrova 21; 384,79 tis. Kč Josefovi Smažíkovi na 
obnovu fasády domu Riegrova 19; 175 tis. Kč Adolfovi Vokůrkovi a Ludmile Vokůrkové na obnovu 
fasády domu Na Mlýnské stoce 352/9, 386 tis. Kč Vladimíru Stecherovi na obnovu fasády domu v ulici 
Dr. Stejskala 110/11 v rámci 1. výzvy a poskytnutí dotace v rámci Programu regenerace městské 
památkové rezervace v roce 2009 ve výši 1.000 tis. Kč  (z toho 300 tis. Kč podíl ze státního rozpočtu) 
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vlastníkům kulturní památky Česká č.p. 226/13 a 239 tis. Kč (z toho 70 tis. Kč ze státního rozpočtu) 
vlastníkům kulturní památky Plachého č.p. 256/7. 

Nespecifikované rezervy – dotace dle Sm ěrnice číslo 8/2008 – finanční prostředky určené na 
dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče 
na rok 2009 dle Směrnice číslo 8/2008 převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu 
odpovídající jeho druhovému třídění. 

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpov ědné místo 122 

V tabulkové části str. 20 a 21  
Nákup zboží – Turistické informa ční centrum – nákup turistických průvodců, pohlednic, map, 

plánů města, pamětních mincí, turistických známek, leporel, brožur, DVD, cyklistických dresů, knih, 
suvenýrů, magnetek, dřevěných pohlednic a jiných dárkových předmětů za účelem jejich dalšího 
prodeje. 

Nákup materiálu jinde neza řazený – Malá solnice – hygienické potřeby, žárovky, zářivky a 
vstupenky pro Motocyklové muzeum. 

Nákup materiálu jinde neza řazený – publikace – nákup průvodce „Jižní Čechy“, obrazové 
publikace „Jižní Čechy“ a publikací „Jižní Čechy genius loci“, “Dominikánský klášter“, „České 
Budějovice“ a „České Budějovice město na cestě“ pro propagaci města. 

Nákup materiálu jinde neza řazený – pořízení šanonů, desek, fólií, archivních krabic apod. pro 
žádosti o dotace a jejich přílohy, papírových tašek a samolepících folií pro archivaci dokumentů. 

Nákup materiálu jinde neza řazený – CBsystem – nečerpáno. 
Studená voda, Teplo, Elektrická energie – Malá soln ice – zálohy na spotřebu energií na rok 

2009 a doplatky roku 2008  v objektu Motocyklového muzea. 
Nájemné – CBsystem – pronájem reklamní plochy na trolejbusu městské hromadné dopravy 

v rámci propagace CBsystemu. 
Nájemné – pronájem reklamní plochy na informačních tabulích na rok 2009 od firmy Vydavatelství 

MCU, s. r. o. 
Konzulta ční, poradenské a právní služby – Město a voda  – příprava a realizace projektu Město 

a voda, tzn. organizace činnosti projektového týmu, jednání s projektanty a spoluinvestory, poskytnutí 
právních služeb při tvorbě smlouvy o koordinaci postupu realizace stavby Ochranný přístav České 
Vrbné. 

Konzulta ční, poradenské a právní služby – cestovní ruch  – vypracování „Strategie rozvoje 
cestovního ruchu na období 2008 – 2010“ – 2. část. 

Konzulta ční, poradenské a právní služby –  sledování ochranných známek Jihočeského letiště 
za 2. pololetí 2008 a 1. pololetí 2009, právní služby a konzultace při zpracování žádostí o dotace do 
Regionálního operačního programu, právní služby a konzultace při zpracování žádosti o finanční 
příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 a při zadávání a přípravě 
veřejných zakázek a další ekonomické poradenství a konzultace k managementu projektů (např. CB 
CARD, Komunikační strategie, platba mobilem, interaktivní tabule do škol, „Obnova hradebního 
systému“, „Město a voda“ a Walled and Fortified Towns NET), zpracování bezpečnostní analýzy 
města, provedení 2. dozorového auditu - systém managementu jakosti na Turistickém informačním 
centru, konzultační a poradenské služby k žádosti k projektu "Kvalitní bydlení pro seniory", poskytnutí 
právních služeb ve věci smlouvy o partnerství a poskytnutí konzultačních a právních služeb při 
přípravě dohody o plnění povinností předávání informací. 

Konzulta ční, poradenské a právní služby – plán rozvoje m ěsta – právní pomoc a poradenské 
služby při tvorbě Strategického plánu a Integrovaného plánu rozvoje města pro lokalitu sídliště Máj – 
2. a 3. část a konzultační služby v souvislosti s přípravou projektů zařazených do Integrovaných plánů 
města. 

Služby školení a vzd ělávání – školení "Pravidla poskytování dotací", "Poskytování veřejné 
podpory" a školení interních auditorů v rámci systému managementu jakosti ISO 9001:2001. 

Nákup ostatních služeb – výstavy a prezentace – zhotovení grafického panelu a vstupné na 
veletrh ITB Berlin, zapůjčení a realizace panelů pro investiční výstavy v prostorách radnice – projekt 
„Město a voda“, prezentace města v Rusku, tisk prezentačního panelu a realizace expozice na 
výstavě Jihočeský kompas. 

Nákup ostatních služeb – propaga ční tiskoviny – dotisk propagačních materiálů z nové série 
„České Budějovice – každý den“ (Radnice, Motocyklové muzeum, Za brány města, Pěší okruhy 
městem, Načerpejte energii atd. v různých jazykových mutacích), tisk plánů města ve formátu A4, 
grafický návrh a tisk letáku „Platby mobilem“, fotografie pro stolní kalendář města a jeho zhotovení, 
tvorba a tisk průvodce města „Krok za krokem“. 
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Nákup ostatních služeb  – inzerce a propagace – inzerce v odborných časopisech a novinách 
cestovního ruchu (Travel – speciál, KAM po Česku, TTG, čtvrtletník Vítáme Vás v Praze a v ČR, TIM, 
Sedlinger Anzeiger), webová prezentace na turistických portálech Výletník.cz, Cestujme, Tipy na výlet, 
Rodinné výlety, propagační kampaň k projektu Město v mobilu, reklamní prezentace v mapovém 
infosystému jižních Čech, návrh a opakovaná realizace reklamní a propagační kampaně projektu 
„Město a voda“. 

Nákup ostatních služeb – propaga ční akce cestovního ruchu – zajištění průzkumu 
návštěvnosti města - sběr statistických dat formou dotazníků pro oblast cestovního ruchu. 

Nákup ostatních služeb – CB CARD  – vyplacené náhrady poskytovatelům služeb v rámci 
projektu CB CARD. 

Nákup ostatních služeb – Turistický portál m ěsta ČB – zhotovení fotografií pro turistický portál 
města. 

Nákup ostatních služeb – Malá solnice –  zajištění bezpečnostních služeb, napojení na pult 
centrální ochrany. 

Nákup ostatních služeb  – překlady textů pro odbor rozvoje a cestovního ruchu (realizace projektu 
Freetime park Stromovka), zpracování elektronických transakcí platebními kartami, výroba razítek pro 
administraci projektu "Technologická platforma", tlumočnické služby – prohlídka radnice v italštině, 
grafický návrh maskota města – bílého lva a výroba animovaného spotu, průvodcovské služby pro 
FAM TRIP španělských novinářů, překlad a nadabování prezentačního DVD pro prezentaci v Rusku a 
na Ukrajině. 

Nákup ostatních služeb - CBsystem – zpracování dílčího a celkového vyúčtování CBsystemu, 
tisk vstupenek a zhotovení bloků pro CBsystem. 

Nákup ostatních služeb – p říprava pro investory  – nečerpáno. 
Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentac e – kopírování projektových dokumentací 

k projektům Revitalizace sídliště Máj, přechod pro chodce Pražská – Nemanická, Jez a most  
u Předního mlýna. 

Nákup ostatních služeb – strategické investice – provedení statistického vyhodnocení 
návštěvnosti města České Budějovice v letní sezoně 2009. 

Nákup ostatních služeb – plán rozvoje m ěsta – grafické zpracování, tisk a výroba CD ke 
strategickému plánu města. 

Nákup ostatních služeb – publicita IPRM - zhotovení štítků a razítek pro administraci projektů 
z integrovaných plánů rozvoje města, výroba informačního baneru Regionálního operačního programu 
Jihozápad, ozvučení místnosti při veřejném projednání Regenerace sídliště Máj a vylepení výkresů 
z projektové dokumentace k projektu „Regenerace sídliště Máj“, zveřejnění textu první a druhé výzvy 
k předkládání žádostí na regeneraci bytových domů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města 
Sídliště Máj v Mladé frontě Dnes a v Českobudějovických listech. 

Nákup ostatních služeb – Personální a technické zaj išt ění managementu IPRM - zhotovení 
štítků a razítek pro administraci projektů z Integrovaného plánu rozvoje města - Levý břeh Vltava. 

Nákup ostatních služeb – Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM - zhotovení 
razítek pro administraci projektů z tematického Integrovaného plánu rozvoje města, zveřejnění textu  
o tématickém IPRM v Českobudějovických listech. 

Nákup ostatních služeb – ostatní – provedení nastavení softwaru Pohoda pro režim plátce DPH 
ve skladové a pokladní evidenci na TIC, překlady textů pro kancelář náměstkyně primátora (akce „Na 
kole jen s přilbou“), aktualizace CD „Dotace a fondy“ a zajištění reklamní kampaně k akci „Město 
v mobilu“, potisk triček pro reklamní kampaň „Město v mobilu. 

Pohošt ění – propagace Budvar – čerpání na základě smlouvy o propagaci a reklamě. 
Pohošt ění – výstavy –  nečerpáno. 
Věcné dary – propagace Budvar, KIN  – propagační předměty a výrobky společností Budějovický 

Budvar n. p. a Koh-i-noor Hardtmuth a. s. na základě smluv o propagaci. 
Věcné dary – prezenta ční předměty – nákup dárkových a prezentačních předmětů s potiskem 

loga města pro vedení města a k prezentačním účelům (stavebnice, přívěsky na klíče, cyklistické 
lékárničky, svíčky, bonbony, psací soupravy, dárková balení vína, tašky, flash disky, kšiltovky, 
deštníky, pivní kosmetika, belgická čokoláda, termosky, hodiny, cestovní soupravy, lampičky, 
peněženky apod.). 

Neinvesti ční transfery nefinan čním podnikatelským subjekt ům – fyzickým osobám –
agentuře Kultur - Kontakt poskytnuta jednorázově dotace ve výši 30 tis. Kč na projekt „Propagační 
materiály k nočním prohlídkám“ a Petru Šímovi dotace ve výši 285 tis. Kč na vydání publikace „České 
Budějovice gastronomicky zajímavé“ v jazykových mutacích Aj, Nj. 
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Neinvesti ční transfery nefinan čním podnikatelským subjekt ům – Jiho česká hospodá řská 
komora – poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150 tis. Kč na činnost Jihočeské hospodářské 
komory. 

Neinvesti ční transfery nefinan čním podnikatelským subjekt ům – právnickým osobám - firmě 
SBTravel s. r. o. poskytnuta dotace ve výši 40 tis. Kč na projekt „Skákací boty v Českých 
Budějovicích“. 

Neinvesti ční transfery ob čanským sdružením – občanskému sdružení Arsklub poskytnuta 
dotace ve výši 164,80 tis. Kč na projekt „Staročeská lidová pouť“, občanskému sdružení Hortensia 
dotace ve výši 224 tis. Kč na projekt „Stopy Boha v krajině“, Okresnímu mysliveckému spolku dotace 
jednorázově ve výši 45,60 tis. Kč (vrátili 4,49 tis. Kč) na projekt „Výstava trofejí“, občanskému sdružení 
Aeroklub České Budějovice dotace ve výši 110,82 tis. Kč na projekt „Propagace města České 
Budějovice prostřednictvím mezinárodního letiště Hosín“ a občanskému sdružení Arsklub dotace 
jednorázově ve výši 48,80 tis. Kč na projekt „Velikonoce - lidové zvyky a tradice“. 

Neinvesti ční transfery církvím a náboženským spole čnostem – farnímu sboru čs. Bratrské 
církve poskytnuta dotace ve výši 28 tis. Kč na projekt „Pa-Bu-Li“. 

Ostatní neinvesti ční transfery neziskovým a podobným organizacím – Nadaci pro Jihočeské 
cyklostezky poskytnuta dotace ve výši 329,20 tis. Kč na vydání brožury „Na kole po 
Ćeskobudějovicku“.  

Neinvesti ční transfery obcím – Obci Úsilné poskytnuta dotace ve výši 269,87 tis. Kč na projekt 
„Využití Eliášovy štoly pro rozvoj cestovního ruchu na Českobudějovicku“. 

Neinvesti ční p říspěvky ostatním p říspěvkovým organizacím – Integrované střední škole 
obchodu, služeb a podnikání poskytnuta dotace ve výši 163,50 tis. Kč na projekt „Budějovice – město 
gastronomie – Danubius Gastro - Bratislava, dotace ve výši 142,50 tis. Kč Národnímu památkovému 
ústavu na projekt „Dva didaktické programy pro České Budějovice“, dotace ve výši 79,92 tis. Kč 
Střední škole obchodní na projekt „ Do Českých Budějovic s nitranským doporučením“. 

Platby daní a poplatk ů krajům, obcím a státním fond ům - poplatek k žádosti o grant na 
digitalizaci kina Kotva. 

Nespecifikované rezervy – dotace dle Sm ěrnice číslo 8/2008 – finanční prostředky určené na 
dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice na podporu rozvoje 
cestovního ruchu v roce 2009 dle Směrnice číslo 8/2008 převedeny rozpočtovými opatřeními na 
položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. 

Ostatní neinvesti ční výdaje jinde neza řazené - vyúčtování prodejů vstupenek  jednotlivých 
pořadatelů a vyúčtování provizí jednotlivých prodejců v rámci CBsystemu za prosinec 2008. 

Odbor sportovní za řízení - odpov ědné místo 191 

V tabulkové části str. 21 a 22 
Ochranné pom ůcky - povinné vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky včetně 

nových protiplynových masek pro středisko zimní stadion. 
Léky a zdravotnická materiál - vybavení příručních lékárniček na střediscích. 
Prádlo, od ěv, obuv - nákup opotřebovaného ložního prádla pro ubytovnu ve sportovní hale. 
Knihy, u čební pom ůcky a tisk - předplatné odborných publikací a tisku. 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek  - pořízen starší dodávkový automobil Škoda Felicia Pickup 

(náhrada za vyřazený dodávkový automobil TAZ 1500), lehátka a záchranářské pomůcky pro 
plavecký stadion, nabíjecí zdroj pro akumulátorový vysokozdvižný vozík, terminál pro vstupenkový 
systém, speciální zdvihací zařízení pro strojovnu chlazení na zimní stadion, posilovací stroje, tlakový 
čistící stroj pro sportovní halu a běžné nářadí pro údržbu. 

Nákup materiálu jinde neza řazený - materiál a náhradní díly pro běžnou údržbu a opravy, čistící 
a hygienické potřeby, chemikálie pro úpravny vody, spotřební materiál pro provoz odbavovacího 
systému Cassa Nova na plaveckém stadionu, nákup náhradních světelných zdrojů, náhradních filtrů 
vzduchotechnických zařízení, kancelářských potřeb atd. 

Studená voda, Teplo, Elektrická energie - náklady za spotřebovanou elektrickou energii, teplo  
a vodu ve střediscích plavecký stadion, sportovní hala a zimní stadion. 

Pohonné hmoty a maziva -  nákup pohonných hmot pro služební vozidla a zemědělskou techniku, 
propanu pro náhradní rolbu a olejů pro kompresory chladicího zařízení. 

Služby telekomunikací a radiokomunikací –  výdaje za telekomunikační služby a paušální platby 
za telefonní ústředny. 

Nájemné -  za tlakové lahve na technické a motorové plyny. 
Konzulta ční, poradenské a právní služby  - vypracování znaleckých posudků o stanovení ceny 

pro nákup staršího dodávkového automobilu Škoda Felicia Pickup, pro vyřazení dodávkového 
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automobilu TAZ 1500 a dalšího hmotného majetku, vypracování havarijních plánů a právní 
zastupování při vymáhání pohledávky u dlužníka sportovní haly. 

Služby školení a vzd ělávání  - zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců (plavčíků a strojníků 
chladících a vodohospodářských zařízení), proškolení požární ochrany, bezpečnosti práce, zacházení 
s nebezpečnými látkami, obsluhy a údržby elektrických, plynových zařízení a tlakových nádob, 
přezkoušení řidičů motorových vozíků. 

Nákup ostatních služeb -  ostraha a úklid objektů zimního stadionu dodavatelským způsobem, 
vyšetření vzorků vody na plaveckém stadionu, odvoz komunálního a likvidace nebezpečného odpadu, 
náhradní stravování zaměstnanců, přepravní služby, požární dohled, obsluha rozhlasového zařízení 
na zimním stadionu, služby pro přípravu a zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí ve 
sportovní hale a v Budvar aréně, zdravotnická a pořadatelská služba při veřejném bruslení, pravidelné 
povinné revize technických zařízení - elektrické instalace, výtahů, zdvihadel, tlakových nádob, 
elektrické požární signalizace, požárně bezpečnostních zařízení, chemického hospodářství a další. 

Opravy  a udržování - b ěžné - opravy a údržba technologického a strojního zařízení všech 
středisek, stavební opravy a údržba, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků a dalšího 
zařízení budov. 

Opravy a udržování - zprovozn ění letní plovárny - opravy původních bazénů, ochozů  
a technologie letní plovárny před zahájením sezóny. 

Cestovné - náklady na služební cesty zaměstnanců ke zvyšování kvalifikace. 
Účastnické poplatky na konference – plavecký stadion - poplatky za odborné konference. 
Poskytnuté neinvesti ční příspěvky a náhrady - OSA - poplatky za reprodukci hudebních děl pro 

veřejnost na plaveckém stadionu. 
Platby daní a poplatk ů státnímu rozpo čtu - plavecký stadion  - nákup dálničních známek pro 

služební motorová vozidla. 

Program prevence kriminality - odpov ědné místo 194  

V tabulkové části str. 22 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – pořízení samonavíjecích stojanů používaných při 

besedách v rámci programu prevence, čtečky kódů čipovaných jízdních kol a dataprojektoru. 
Nákup materiálu jinde neza řazený  – nákup identifikačních sad pro registraci jízdních kol. 

Nájemné – pronájem autocvičiště a skákacího hradu při Dni otevřených dveří a dalších 
prezentačních akcích MP. 

Služby, školení a vzd ělávání – školení pracovníků prevence. 
Nákup ostatních služeb – služby spojené s realizací výstavy „Mobil salon 2009“ a tisk pexesa 

s motivem MP. 
Pohošt ění – cukrovinky pro d ěti  – pohoštění při výstavě „Mobil salon 2009“. 
Věcné dary - hra čky, ceny, odm ěny  – reklamní předměty rozdávané při konaných besedách a 

soutěžích s dětmi a seniory, věcné dary pro MŠ Vrchlického, MŠ Čéčova a další reklamní předměty 
s logem MP. 

Fond zam ěstnanc ů města - odpov ědné místo 195 

V tabulkové části str. 22 
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - zakoupeny lampičky, vysavač a nůžky na stříhání plotu. 
Nákup materiálu jinde neza řazený  – zahrnuje nákup hygienických potřeb, úklidových a čistících 

prostředků a ostatního potřebného materiálu pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci.  
Studená voda, teplo, elektrická energie, služby tel ekomunikací a radiokomunikací  – plnění 

spojená s provozováním rekreačního střediska v Nové Peci. 
Služby pošt  – služby nebyly nakupovány. 
Nájemné  – úhrada pronájmu sálu na setkání zaměstnanců u příležitosti vánočních svátků. 
Nákup ostatních služeb – čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní a 

rozhlasové přijímače v rekreačním zařízení Nová Pec. 
Nákup ostatních služeb - kultura a sport – bylo uhrazeno startovné a ubytování na sportovní 

turnaj v Českém Krumlově, vstupné na divadelní představení, lyžařské zájezdy, zájezd do termálních 
lázní na Slovensku a v Maďarsku, nákup permanentek do sauny, na plovárnu a do sportovního centra, 
poznávací zájezd do Norska a adventní zájezd do Norimberku. 

Nákup ostatních služeb – p říspěvek na stravování  – příspěvek na jedno jídlo pro zaměstnance 
činí 15,- Kč. 
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Opravy a udržování – byla provedena oprava hromosvodu a elektroinstalace v rekreačním 
zařízení Nová Pec. 

Pohošt ění – zahrnuje pohoštění na setkání zaměstnanců ke konci roku u příležitosti vánočních 
svátků. 

Věcné dary  – nebyly nakupovány. 
Platby daní a poplatk ů krajům, obcím a státním fond ům – rekrea ční poplatek obci Nová Pec 

– povinný poplatek za pobyt v rekreačním středisku. 
Ostatní neinvesti ční transfery obyvatelstvu – penzijní p řipojišt ění - příspěvek na penzijní 

připojištění byl poskytnut 480 zaměstnancům (ve výši 500,- Kč měsíčně). 
Ostatní neinvesti ční transfery obyvatelstvu – rekreace  – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 

120 zaměstnancům (do max. výše 4 tis. Kč). 
Ostatní neinvesti ční transfery obyvatelstvu - d ětská rekreace  – příspěvek na dětskou rekreaci 

byl poskytnut 92 dětem zaměstnanců (do max. výše 2 tis. Kč). 
Ostatní neinvesti ční transfery obyvatelstvu – zdravotní pé če – byl uhrazen příspěvek na 

očkování 6 zaměstnancům. 
Neinvesti ční půjčené prost ředky obyvatelstvu – p ůjčky zam ěstnanc ům – byly poskytnuty 

půjčky 61 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu. 
Ostatní neinvesti ční výdaje jinde neza řazené - vratka poplatku za ubytování v rekreačním 

středisku Nová Pec, který byl uhrazen v minulém roce a pro neúčast se vrací. 

Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpov ědné místo 201 - 238 

V tabulkové části str. 22 a 23 
Schválené rozpočty pro rok 2009 pro mateřské školy, základní školy a školní jídelny s právní 

subjektivitou byly sestaveny pro 31 p říspěvkových organizací:  
15 mate řských škol  (u všech je školní jídelna) 
14 základních škol  (z nichž 12 má školní jídelnu) 
2 samostatné školní jídelny 
 
Schválený rozpočet běžných výdajů školských zařízení činil 122.998 tis. Kč a byl v průběhu roku 

rozpočtovými opatřeními upraven na 108.413,9 tis. Kč. Vyhodnocení závazných ukazatelů a finanční 
vypořádání jednotlivých školských zařízení bylo projednáno s odpovědnými pracovníky města za 
osobní účasti ředitelů příspěvkových organizací. Výdaje MŠ, ZŠ a ŠJ byly čerpány v souladu se 
zákonem číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

Nejvyšší náklady se týkaly závazných ukazatelů – spotřeba energií a oprav a udržování 
(provedeny výměny oken a dveří, radiátorů ústředního topení, opravy střech a okapů, opravy a nátěry 
fasád a plotů, opravy a výměna linolea, podlah v tělocvičnách, sociálních zařízení apod.). Mzdové 
prostředky od zřizovatele byly vyplaceny pradlenám, pracovníkům na základě dohod (úklid sněhu, 
výběr školného) a ředitelům školských zařízení (odměny). Finanční prostředky byly dále použity na 
pořízení materiálu (nábytek do učeben a kabinetů, školní tabule, kancelářské potřeby, učební 
pomůcky, mycí, čisticí a hygienické potřeby, ložní prádlo pro MŠ a další vybavení do základních, 
mateřských škol a školních jídelen). Příspěvkovými organizacemi byly prováděny odpisy movitého a 
nemovitého dlouhodobého majetku, který byl zřizovatelem svěřen k hospodaření či byl pořízen formou 
sponzorských darů. Ostatní položky byly čerpány rovnoměrně v souladu s rozpočtovými pravidly. 

Výnosy příspěvkových organizací ve formě stravného, školného, úroků a nájemného byly 
zapojovány do hospodaření těchto organizací. 

Na základě zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), byly prostředky ze státního rozpočtu poskytovány přímo 
právnickým osobám vykonávajícím činnost škol, jejímž zřizovatelem je obec dle § 160 odst. 1 písm. c) 
a § 161 odst.6 písm. b). 

v tis. Kč 

náklady 

Příspěvková 
organizace Spot řeba 

energií 
Opravy a 
udržování 

Spot řeba 
materiálu, 
služby a 
ostatní 
náklady 

Osobní 
náklady Odpisy  

Výnosy  

Příspěvky 
a dotace 

na provoz 
celkem 

z toho 
dotace ze 
SR a KÚ  

HV 

MŠ Papírenská  1 052,47 1 490,53 1 901,68 7 143,32 288,82 1 856,43 10 166,00 7 081,00 1 052,47 

MŠ Větrná 870,59 1 143,45 1 738,02 6 554,34 226,89 1 703,45 9 005,00 6 688,00 870,59 
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MŠ Jizerská 789,83 3 350,00 2 769,61 6 345,57 427,93 1 881,20 11 885,00 6 447,00 789,83 

MŠ Dlouhá  825,00 648,92 1 852,27 5 893,24 336,62 1 831,74 7 729,00 5 840,00 825,00 

MŠ Špálova 905,26 2 548,98 2 381,09 5 851,19 268,07 1 486,27 10 529,00 5 753,00 905,26 

MŠ Zeyerova  709,31 1 179,98 1 702,43 6 310,37 332,04 1 573,80 8 662,00 6 216,00 709,31 

MŠ Pražská 287,13 714,10 661,31 3 000,42 8,94 712,33 3 989,00 3 052,00 287,13 

MŠ J. Opletala 823,65 526,14 2 018,16 6 670,40 386,68 1 838,16 8 616,00 6 387,00 823,65 

MŠ U Pramene 353,54 230,08 1 656,21 3 006,42 171,87 960,64 4 525,00 3 060,00 353,54 

MŠ Vrchlického  791,33 1 785,23 2 307,97 6 610,27 826,34 2 240,18 10 158,00 6 435,00 791,33 

MŠ K. Štěcha 854,94 1 461,92 1 938,32 8 893,91 568,01 2 338,70 11 399,00 8 867,00 854,94 

MŠ Čéčova  880,34 348,00 1 538,37 6 412,78 227,52 1 420,81 8 007,00 6 532,00 880,34 

MŠ Neplachova 423,10 608,93 1 529,57 4 918,93 212,00 1 471,89 6 445,00 4 999,00 423,10 

MŠ Nerudova 598,76 537,19 1 485,43 5 746,47 254,34 1 522,23 7 307,00 5 513,00 598,76 

MŠ E. Pittera 332,33 726,19 1 180,74 3 969,04 130,13 1 109,24 5 309,00 4 029,00 332,33 

ZŠ Grünwaldova 2 268,00 1 699,70 5 267,78 23 256,48 1 528,21 4 891,50 29 129,00 24 174,00 2 268,00 

ZŠ Bezdrevská  2 881,07 1 730,00 6 740,44 26 056,25 1 317,91 5 880,60 33 623,00 26 572,00 2 881,07 

ZŠ Máj I 3 366,89 1 754,28 5 684,79 20 401,97 1 991,90 5 821,78 27 548,53 20 695,53 3 366,89 

ZŠ Máj II 1 762,00 1 953,31 1 715,22 17 702,93 1 742,69 3 836,86 21 334,77 18 154,76 1 762,00 

ZŠ Kubatova 1 973,95 3 243,87 6 571,76 19 578,49 1 213,49 4 690,63 28 078,00 20 111,00 1 973,95 

ZŠ Matice školské  1 428,31 445,00 3 746,84 18 094,16 1 052,56 3 131,46 21 682,90 18 670,90 1 428,31 

ZŠ L.Kuby  1 497,53 3 670,00 4 165,66 18 740,43 650,67 3 281,50 25 472,00 19 360,00 1 497,53 

ZŠ O. Nedbala 2 718,18 2 390,00 6 284,42 32 984,69 1 340,84 6 261,88 39 868,00 33 965,00 2 718,18 

ZŠ J. Š. Baara 2 230,00 1 503,58 2 897,58 20 940,85 587,52 1 565,96 26 606,67 21 519,67 2 230,00 

ZŠ a MŠ Nerudova  3 433,76 2 227,87 5 901,29 28 751,32 1 218,30 5 534,47 36 138,00 29 545,00 3 433,76 

ZŠ Dukelská  1 418,00 1 800,00 2 987,15 21 681,11 271,78 1 283,08 26 882,98 22 430,98 1 418,00 

ZŠ Pohůrecká  2 816,65 916,94 4 601,09 19 778,48 986,30 3 919,24 25 371,00 20 422,00 2 816,65 
ZŠ a MŠ 
Rudolfovská  363,20 150,00 1 147,78 5 474,14 99,00 663,17 6 576,92 5 637,92 363,20 

ZŠ a MŠ Vl. Rady  780,00 900,00 2 255,26 7 103,86 701,70 1 632,02 10 109,00 7 260,00 780,00 

ŠJ U Tří lvů 680,36 836,34 6 893,70 5 399,34 899,41 8 511,20 6 235,00 5 216,00 680,36 

ŠJ Rudolfovská 572,54 127,72 3 614,85 2 993,43 597,43 4 449,54 3 515,00 3 021,00 572,54 

Příspěvkové organizace - odpov ědné místo 261- 276 

V tabulkové části str. 23 a 24 
v tis. Kč 

náklady 

Příspěvková 
organizace Spot řeba 

energií 
Opravy a 
udržování 

Spot řeba 
materiálu, 
služby a 
ostatní 
náklady 

Osobní 
náklady Odpisy  

Výnosy 

Příspěvky 
a dotace 

na provoz 
celkem 

z toho 
dotace ze 
SR a KÚ  

HV 

Jeslová a azylová 
zařízení 1 105,83 263,41 2 105,26 12 962,18 185,83 4 018,53 12 702,47 2 914,47 1 105,83 
Domov pro seniory 
Hvízdal 6 207,37 1 345,64 13 955,67 42 943,00 2 307,13 44 879,17 21 981,02 16 451,02 6 207,37 

CSS Staroměstská 2 829,44 953,80 6 378,03 19 804,75 1 071,79 18 484,85 12 804,00 6 669,00 2 829,44 
Domov pro seniory 
Máj 3 407,31 499,72 12 730,40 35 383,68 4 652,87 37 341,64 19 685,00 8 310,00 3 407,31 

Jihočeské divadlo 4 592,52 1 523,61 45 958,38 78 712,64 4 546,86 45 757,46 88 212,43 13 581,43 4 592,52 

Pohřební ústav  2 471,64 1 168,85 8 450,28 10 783,49 1 458,59 26 270,86 0,00 0,00 2 471,64 

 
Jeslová a azylová za řízení – odpov ědné místo 261  

Organizace provozuje jesle v ulici E. Pittera a K. Štěcha a azylový dům pro ženy v Žerotínově ulici 
a azylový dům Filia v Nerudově ulici. V roce 2009 organizace dosáhla zlepšeného výsledku 
hospodaření ve výši 98,49 tis. Kč. Jelikož byla příspěvkové organizaci Jeslová a azylová zařízení ze 
státního rozpočtu poskytnuta vyšší dotace oproti původnímu plánu a s Jihočeským krajem byla 
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uzavřena smlouva o zajištění sociálních služeb azylovými domy v rámci programu „Podpora 
sociálních služeb v Jihočeském kraji“, které jsou organizaci Jihočeským krajem hrazeny, a dále 
organizace mohla zapojit svůj rezervní fond ve výši 260 tis. Kč, mohl být zřizovatelem v rámci 
úsporných opatření organizaci snížen v průběhu roku rozpočtovými opatřeními příspěvek na provoz a 
zároveň mohly být pokryty i vyšší náklady na spotřebu materiálu (především nákup opotřebovaného 
zařízení a vybavení v azylových domech) a nákup služeb. Vyšší spotřeba potravin byla způsobena 
vyšší počtem stravujících se dětí a také lepší docházkou dětí do jeslí. Nárůst nákladů byl plně pokryt 
tržbami za stravování, od 1. 1. 2009 se v tržbách projevilo i zvýšení výše stravného. 
 
Domov pro seniory Hvízdal – odpov ědné místo 264  

Příspěvková organizace dosáhla za rok 2009 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši  
101,38 tis. Kč. Z důvodu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo organizaci dotaci na sociální 
služby oproti schválenému rozpočtu vyšší o 3 mil. Kč a organizace mohla zapojila i svůj rezervní fond 
ve výši 1.500 tis. Kč, mohl zřizovatel v rámci úsporných opatření několika rozpočtovými opatřením 
v průběhu roku snížit svůj příspěvek na provoz. V hospodaření organizace se promítla úspora 
závazných ukazatelů, především u mzdových nákladů a spotřeby energií, dále vyšší náklady na nákup 
spotřebního materiálu pořizovaného z důvodu přechodu posledních obyvatel penzionu do domova pro 
seniory. Transformace byla ukončena, k 1. 1. 2010 podepsalo nové smlouvy posledních 52 obyvatel 
penzionu. Z důvodu jejich přechodu do domova pro seniory bylo nutné pořídit ochranné pomůcky pro 
zaměstnance nově zřízené ošetřovatelské stanice, ložní prádlo, prací, úklidové a mycí prostředky, 
desinfekční prostředky a zdravotnický materiál. Tyto vyšší náklady byly pokryty také vyššími tržbami 
od uživatelů domova pro seniory za poskytnuté služby a zvýšením příspěvků na péči, neboť zdravotní 
stav klientů se stále zhoršuje. 

 
Centrum sociálních služeb Starom ěstská – odpov ědné místo 265  

Zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 251,04 tis. Kč dosáhla organizace zejména z důvodu 
pokračující transformace zařízení na domov pro seniory, dále z důvodu zhoršujícího se zdravotního 
stavu klientů, což se odráží ve vyšších příspěvcích na péči a ve větším objemu poskytovaných služeb. 
Klientům, přecházejícím v rámci transformace z penzionu do domova pro seniory, jsou poskytovány 
odpovídající služby a péče, což se odrazilo také ve vyšších nákladech, především ve spotřebě 
zdravotnického materiálu, hygienických potřeb, nákupu vybavení a v osobních nákladech na ošetřující 
personál. Organizaci se podařilo získat vyšší dotaci ze státního rozpočtu o 3.462 tis. Kč oproti 
schválenému rozpočtu a také granty od Jihočeského kraje v celkové výši 481 tis. Kč na tísňovou péči 
a pečovatelskou službu. Z důvodu vyšších tržeb a možnosti zapojení rezervního fondu organizace ve 
výši 1 mil. Kč mohl být zřizovatelem v průběhu roku v rámci úsporných opatření několikrát snížen 
organizaci příspěvek na provoz. 
 
Domov pro seniory Máj – odpov ědné místo 266  

Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 352,66 tis. Kč. V hospodaření 
organizace se projevila úspora v nákladech na opravy a spotřeby energií, překročena však byla 
spotřeba materiálu, především nákup drobného hmotného majetku. Z důvodu dosažení vyšších tržeb 
za poskytované služby obyvatelům domova a příspěvků na péči pro zhoršující se zdravotní stav 
klientů (celkem o cca 5 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu) se podařilo vykrýt výpadek plateb od 
zdravotních pojišťoven a části dotace ze státního rozpočtu a zřizovatel mohl v průběhu roku několikrát 
přistoupit ke snížení příspěvku na provoz v rámci úsporných opatření.  
 
Jiho české divadlo – odpov ědné místo 271  

Jihočeské divadlo vykázalo za rok 2009 ztrátu ve výši 1.364,12 tis. Kč, ztráta by však byla ještě 
vyšší, kdyby nedošlo k účetnímu snížení nákladové položky odpisy o 783,33 tis. Kč z důvodu nekrytí 
investičního fondu finančními prostředky.  

V hospodaření organizace se negativně projevuje platba poplatku městu Českému Krumlovu za 
představení odehraná na otáčivém hledišti (3.437.709 Kč za rok 2009) a také platba nájemného za 
restituovaný majetek ve výši 1.602.900 Kč. Navýšení stupnice platových tarifů u jednotlivých platových 
tříd a platových stupňů se neprojevilo ve vyšším čerpání mzdových nákladů, naopak došlo ještě 
k úspoře, neboť organizace přistoupila ke krácení nenárokových složek platů u zaměstnanců 
v neumělecké sféře a během letní sezóny, kdy nejsou plně vytíženi někteří umělečtí pracovníci, jim 
byl, po dohodě, na dobu určitou snížen pracovní úvazek. V průběhu roku byl také ukončen pracovní 
poměr s některými zaměstnanci. V tržbách se projevilo zvýšení ceny vstupného na představení na 
otáčivém hledišti, ale i zvýšení horní hranice ceny vstupenek na produkci v budovách Jihočeského 
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divadla, což ve výsledku přineslo nárůst tržeb o cca 15 %. Organizace dosahuje dlouhodobého růstu 
výkonnosti divadla a patří tak v tomto směru mezi nejúspěšnější divadla v České republice. 

Kromě příspěvku na provoz z rozpočtu města ve výši 74.496 tis. Kč byl odborem kultury poskytnut 
příspěvek na „Divadelní festival Na prahu“ ve výši 135 tis. Kč. Od Jihočeského kraje obdrželo 
Jihočeské divadlo příspěvek v celkové výši 7.311,43 tis. Kč (na projekt „Divadlo na venkově“  
2.500 tis. Kč, „Marketingová komunikace Otáčivého hlediště Český Krumlov“ 70 tis. Kč, „Podpora 
českých divadel“ 2.550 tis. Kč, „Propagace otáčivého hlediště Český Krumlov v zahraničí“  
51,43 tis. Kč, „Výročí 90 let Jihočeského divadla“ 140 tis. Kč a na úhradu poplatku ze vstupného na 
otáčivé hlediště Český Krumlov 2.000 tis. Kč). Ze státního rozpočtu od Ministerstva kultury divadlo 
obdrželo 6.270 tis. Kč na „Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních 
symfonických orchestrů a pěveckých sborů“. 

Dosažená ztráta přechází do roku 2010 jako neuhrazená ztráta minulých let, celková ztráta 
organizace tak dosáhla výše 5.344,47 tis. Kč. 

 
Pohřební ústav m ěsta České Bud ějovice – odpov ědné místo 276  

Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice vykázala za rok 2009 zisk ve 
výši 1.938,01 tis. Kč, přičemž ztráta z hlavní činnosti činila 3.419,95 tis. Kč a zisk z doplňkové činnosti 
5.357,96 tis. Kč. Zisk bude použit k částečné úhradě ztráty z minulých let, která nadále zůstává ve 
výši 11.198,54 tis. Kč. 

Z rozpočtu města nebyl organizaci poskytnut žádný příspěvek na provoz. Ve výsledku hospodaření 
se projevuje zvýšení tržeb z doplňkové činnosti, ale také daňová povinnost k dani z příjmu 
v nákladové části ve výši 531,66 tis. Kč. U příspěvkové organizace, která nebyla založena nebo 
zřízena za účelem podnikání, není povoleno kompenzování nákladů a výnosů různých činností. Je 
předpoklad dalšího zvyšování nákladů jak v činnosti hlavní tak i doplňkové, tím sílí tlak na zvyšování 
výnosů a s tím souvisí i rostoucí míra zdanění. 

 
Celkový p řehled hospoda ření zřízených p říspěvkových organizací a rozd ělení jejich 

zlepšených výsledk ů hospoda ření za rok 2009  
 

 
Výsledek hospoda ření za rok 2009 v K č 

  

statutární m ěsto ČB 
OM PO ztráta z 

minulých let 
celkem 

zisk ztráta 

prost ředky 
SR 

ztráta do roku 
2010 

201 MŠ Papírenská * 145 614,01 145 614,01     * 

203 MŠ Větrná * 175 162,29 175 162,29 0,00 0,00 * 

205 MŠ Jizerská * 83 262,21 83 262,21 0,00 0,00 * 

206 MŠ Dlouhá * 4 685,30 4 685,30 0,00 0,00 * 

207 MŠ V. Špály * 60 672,34 60 672,34 0,00 0,00 * 

209 MŠ Zeyerova * 1 668,47 1 668,47 0,00 0,00 * 

210 MŠ Pražská * 29 431,54 29 431,54 0,00 0,00 * 

211 MŠ J. Opletala * 29 134,43 29 134,43 0,00 0,00 * 

212 MŠ U Pramene, Pohůrka * 67 517,13 67 517,13 0,00 0,00 * 

213 ZŠ Grünwaldova * 339,11 339,11 0,00 0,00 * 

214 ZŠ Bezdrevská * 777 936,91 777 336,91 0,00 600,00 * 

215 ZŠ Máj I * 170 482,87 32 605,87 0,00 137 877,00 * 

216 ZŠ Máj II * 295 482,93 295 482,93 0,00 0,00 * 

217 ZŠ Kubatova * 187 072,67 187 072,67 0,00 0,00 * 

219 ZŠ Matice školské * 47 486,04 47 486,04 0,00 0,00 * 

220 ZŠ L. Kuby * 29 207,88 29 207,88 0,00 0,00 * 

221 ZŠ O. Nedbala  * 411 754,92 411 754,92 0,00 0,00 * 

223 ZŠ J. Š. Baara * 13 102,17 13 102,17 0,00 0,00 * 

224 ZŠ a MŠ Nerudova * 139 930,96 139 930,96 0,00 0,00 * 

225 ZŠ Dukelská * 8 021,47 8 021,47 0,00 0,00 * 

227 ZŠ Pohůrecká * 190 780,80 190 636,80 0,00 144,00 * 

229 ŠJ U Tří lvů * 37 049,46 37 049,46 0,00 0,00 * 

230 MŠ Vrchlického  * 77 037,76 77 037,76 0,00 0,00 * 

231 MŠ K. Štěcha * 20 597,48 20 597,48 0,00 0,00 * 
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232 MŠ Čéčova    20 798,91 20 798,91 0,00 0,00 * 

233 MŠ Neplachova * 224 362,82 224 362,82 0,00 0,00 * 

234 MŠ Nerudova * 207 036,76 207 036,76 0,00 0,00 * 

235 MŠ E. Pittera * 79 808,96 79 808,96 0,00 0,00 * 

236 ZŠ a MŠ Rudolfovská * 5 970,95 5 747,10 0,00 223,85 * 

237 ZŠ a MŠ Vl. Rady  * 200,00 200,00 0,00 0,00 * 

238 ŠJ Rudolfovská * 58 571,83 58 571,83 0,00 0,00 * 

261 Jeslová a azylová zařízení * 98 487,16 98 487,16 0,00 0,00 * 

264 
Domov pro seniory 
Hvízdal * 101 375,37 101 375,37 0,00 0,00 * 

265 CSS Staroměstská * 251 044,95 251 044,95 0,00 0,00 * 

266 Domov pro seniory Máj * 352 659,93 352 659,93 0,00 0,00 * 

271 Jihočeské divadlo -3 980 354,53 -1 364 122,88 0,00 -1 364 122,88 0,00 -5 344 477,41 
276 Pohřební ústav -13 136 544,66 1 938 008,69 1 938 008,69 0,00 0,00 -11 198 535,97 

c e l k e m -17 116 899,19 4 977 634,60 6 202 912,6 3 -1 364 122,88 138 844,85 -16 543 013,38 

 
 
 

rozd ělení zlepšeného vý sledku hospoda ření                                                                             
z prost ředků statutárního m ěsta České Bud ějovice v K č 

OM PO 

fond odm ěn rezervní fond rezervní fond - úhrada 
ztráty z minulých let 

201 MŠ Papírenská 29 122,80 116 491,21 0,00 

203 MŠ Větrná 12 000,00 163 162,29 0,00 

205 MŠ Jizerská 16 000,00 67 262,21 0,00 

206 MŠ Dlouhá 937,06 3 748,24 0,00 

207 MŠ V. Špály 12 134,47 48 537,87 0,00 

209 MŠ Zeyerova 333,69 1 334,78 0,00 

210 MŠ Pražská 5 886,31 23 545,23 0,00 

211 MŠ J. Opletala 5 826,89 23 307,54 0,00 

212 MŠ U Pramene, Pohůrka 13 503,43 54 013,70 0,00 

213 ZŠ Grünwaldova 67,82 271,29 0,00 

214 ZŠ Bezdrevská 24 000,00 753 336,91 0,00 

215 ZŠ Máj I 6 521,17 26 084,70 0,00 

216 ZŠ Máj II 19 200,00 276 282,93 0,00 

217 ZŠ Kubatova 24 000,00 163 072,67 0,00 

219 ZŠ Matice školské 9 497,21 37 988,83 0,00 

220 ZŠ L. Kuby 5 841,58 23 366,30 0,00 

221 ZŠ O. Nedbala  27 200,00 384 554,92 0,00 

223 ZŠ J. Š. Baara 2 620,43 10 481,74 0,00 

224 ZŠ a MŠ Nerudova 27 986,19 111 944,77 0,00 

225 ZŠ Dukelská 1 604,29 6 417,18 0,00 

227 ZŠ Pohůrecká 16 000,00 174 636,80 0,00 

229 ŠJ U Tří lvů 7 409,89 29 639,57 0,00 

230 MŠ Vrchlického  15 407,55 61 630,21 0,00 

231 MŠ K. Štěcha 4 119,50 16 477,98 0,00 

232 MŠ Čéčova  4 159,78 16 639,13 0,00 

233 MŠ Neplachova 16 000,00 208 362,82 0,00 

234 MŠ Nerudova 41 407,35 165 629,41 0,00 

235 MŠ E. Pittera 12 000,00 67 808,96 0,00 

236 ZŠ a MŠ Rudolfovská 1 149,42 4 597,68 0,00 

237 ZŠ a MŠ Vl. Rady  40,00 160,00 0,00 

238 ŠJ Rudolfovská 11 714,37 46 857,46 0,00 
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261 
Jeslová a azylová 
zařízení 19 697,43 78 789,73 0,00 

264 
Domov pro seniory 
Hvízdal 20 275,07 81 100,30 0,00 

265 CSS Staroměstská 50 208,99 200 835,96 0,00 

266 Domov pro seniory Máj 70 531,99 282 127,94 0,00 

271 Jihočeské divadlo 0,00 0,00 0,00 

276 Pohřební ústav 0,00 0,00 1 938 008,69 

c e l k e m 534 404,68 3 730 499,26 1 938 008,69 

Dopravní podnik m ěsta České Bud ějovice, a. s. - odpov ědné místo 403 

V tabulkové části str. 24 
Provozování MHD v Českých Budějovicích v roce 2009 se řídilo ustanoveními Smlouvy o závazku 

veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě 
prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro rok 2009. Plněním závazku veřejné služby dle 
této smlouvy vzniká společnosti tzv. „prokazatelná ztráta“ (tj. rozdíl mezi součtem ekonomicky 
oprávněných nákladů vynaložených dopravcem na plnění závazku veřejné služby – náklady 
související pouze z provozováním MHD – a mezi tržbami dosaženými dopravcem při plnění závazku 
veřejné služby – tj. tržbami vzniklými v MHD. K takto vzniklé prokazatelné ztrátě je dopravce oprávněn 
připočítat tzv. „přiměřený zisk“ Výpočet prokazatelné ztráty pro rok 2009 je součástí Smlouvy  
o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice 
a o úhradě prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy pro rok 2009, a tvoří přílohu č. 3 této 
smlouvy. 

V souladu se smlouvou činí plánovaná prokazatelná ztráta, včetně přiměřeného zisku, uplatňovaná 
vůči městu České Budějovice 240.536 tis. Kč. Město však celkovou vypočtenou prokazatelnou ztrátu 
v uvedené výši nehradí, neboť část této ztráty je kompenzována výnosy dosaženými v ostatních 
podnikatelských aktivitách. Vlivem této kompenzace byla pro rok 2009 celková plánovaná výše 
prokazatelné ztráty společnosti, včetně přiměřeného zisku, uplatňovaná vůči objednateli městu České 
Budějovice 205.793 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva města č. 78/2009, ze dne 23. 4. 2009 byla 
částka snížena o 7 mil. Kč, na celkovou výši 198.793 tis. Kč – I. etapa úsporných opatření). 
 
Úhrada plánované ztráty v četně přiměřeného zisku spole čnosti hrazená z rozpo čtu m ěsta: 
• prokazatelná ztráta  192.738 tis. Kč 
• přiměřený zisk 6.055 tis. Kč 
Celkem  198.793 tis. K č 

Jiho české letišt ě České Bud ějovice, a. s. - odpov ědné místo 404 

V tabulkové části str. 24 
Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. zajišťuje plnění závazku veřejné služby v oblasti 

provozování letiště a činností s tím spojených. Účetnictví o výkonu závazku veřejné služby je vedeno 
odděleně od ostatního účetnictví. V roce 2009 byla pravidla hospodaření společnosti standardně 
nastavena na zajištění letecké činnosti a na správu celého více jak 300 hektarového areálu letiště. 
Veškeré položky zpracovaného finančního plánu roku 2009 byly kalkulovány s maximální snahou  
o přesnost, přesto ale byly pouze odhadem, který navíc předpokládal započetí I. etapy modernizace 
letiště, jež nakonec odstartovala až v posledních měsících roku. To také ovlivnilo počet zaměstnanců, 
který se v průběhu roku stabilizoval a víceméně odrážel stav z roku 2008. Důvodem je to, že  
s odložením modernizace areálu se také odložila potřeba přijímat nové zaměstnance do specifických 
profesí spojených s letovou činností.  

Také Jihočeského letiště se dotkla celosvětová hospodářská krize, která se odrazila v menším 
počtu odbavených letů, dále se zde projevila i nepřízeň počasí, v roce 2009 se tak snížil počet pohybů 
(vzletů a přistání) téměř o třetinu, výnos z jednotlivého letu se ale zvýšil. Prakticky to znamená, že na 
letiště sice přilétlo v roce 2009 obecně méně letadel, nicméně více větších letounů než v roce 2008. 
Pokles není patrný v případě zahraničních letů, kdy se jejich počet, oproti předešle sledovanému 
období, naopak o třetinu zvýšil. Tento údaj svědčí o zvyšujícím se zájmu zahraničních klientů. 

Významným zdrojem byly výnosy z pronájmů objektů, ať už přímo souvisejících s létáním, nebo 
objektů určených k jiným komerčním či logistickým účelům. V této oblasti nejenže se naplnily 
předpoklady z minulého roku, ale došlo i k díky účinné obchodní politice k podstatnému navýšení 
výnosů. 
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Ztráta z výkonu závazku veřejné služby je financována provozními dotacemi akcionářů společnosti, 
Jihočeského kraje a města České Budějovice, dotace jsou poskytovány na základě uzavřených smluv 
pro daný rok. Město České Budějovice poskytlo ze svého rozpočtu provozní dotaci na běžné výdaje 
ve výši 15 mil. Kč. Použitá provozní dotace na veřejnou službu činila 13.154.942,- Kč. Na základě 
analýzy činnosti a přehledu o použití poskytnutých provozních a investičních dotací vyhotovených 
společností, vrátí tato do rozpočtu města 1.845.058,- Kč z důvodu nevyužití těchto finančních 
prostředků. 

 
 

6.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Městská policie - odpov ědné místo 100 

V tabulkové části str. 25 
Programové vybavení – informa ční systém –  pořízen SW na docházkový systém a rozšíření 

SW Omnicast. 
Programové vybavení  – upgrade SW  – upgrade SW k městskému kamerovému dohlížecímu 

systému. 
Budovy, haly a stavby  – rozvody klimatizačních jednotek na oddělení přestupků a operačního 

střediska. 
Stroje, p řístroje a za řízení – kamerový systém MKDS  - náhrada za odcizenou kameru  

a zpracování studie na rozšíření MKDS. 
Stroje, p řístroje a za řízení – pořízení klimatizačních jednotek na oddělení přestupků a 

operačního střediska, telefonní ústředny a mobilních terminálů pro strážníky TPZOV. 
Dopravní prost ředky –  koupě nového služebního automobilu Škoda Roomster. 
Výpo četní technika – nečerpáno. 

Finanční odbor - odpov ědné místo 102 

V tabulkové části str. 25 
Investi ční půjčené prost ředky – FPKB – v celkové výši 4.120 tis. Kč tvoří půjčky poskytnuté 

z fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města právnickým osobám, 
společenstvím vlastníkům jednotek a obyvatelstvu. 

Rezervy kapitálových výdaj ů – dočasné držení volných finančních prostředků určených 
především na financování budoucích investic. Zůstatek k 31. 12. 2009 je 176,96 tis. Kč. 

Rezervy kapitálových výdaj ů – rekonstrukce KD Slávie – finanční prostředky ve výši  
15.200 tis. Kč určené na rekonstrukci KD Slávie, byly zapojeny do rozpočtu města na snížení propadu 
daňových příjmů se souhlasem zastupitelstva města. 

Odbor kultury - odpov ědné místo 104 

V tabulkové části str. 25 
Umělecká díla a p ředměty – sochy  – zhotovení osmi soch v nadživotní velikosti s názvem 

„Humanoidi“, které byly umístěny na pěší zóně Lannovy třídy v Českých Budějovicích.  

Odbor školství a t ělovýchovy - odpov ědné místo 105 

V tabulkové části str. 25 
Investi ční transfery ob čanským sdružením – na rekonstrukce sociálních zařízení sportovním 

organizacím (Angels České Budějovice, SK Meťák, o.s. a TJ Start). 
Rezervy kapitálových výdaj ů – dotace dle Sm ěrnice číslo 8/2008 – sport – prostředky, které 

byly alokované v souladu se Směrnicí č. 8/2008 a postupně zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů 
v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2009.  

Odbor vnit řních v ěcí - odpov ědné místo 108 

V tabulkové části str. 25 
Budovy, haly a stavby  – byla prořízena vstupní zábrana do přízemí v objektu Kněžská, dále 

sestava pojezdových regálů pro archiv stavebního úřadu a archivační systém rotomat do objektu 
Jeronýmova pro potřeby oddělení řidičských průkazů. 
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Stroje, p řístroje a za řízení – došlo k rozšíření vyvolávacího zařízení. 
Umělecká díla a p ředměty – byl zhotoven grafický návrh obřadního řetězu. 
Investi ční příspěvek Jiho české univerzit ě – centrum zví řat - od 1. dubna dle smlouvy  

o zabezpečení provozu centra na ochranu zvířat zabezpečuje provoz útulku za úhradu Jihočeská 
univerzita, které byl také poskytnut v 2. pololetí roku investiční příspěvek na rekonstrukci a dostavbu 
útulku. V 1. pololetí byla vyplacena záloha na stavební úpravy investičním odborem. 

Odbor územního plánování a architektury - odpov ědné místo 111 

V tabulkové části str. 25 
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – do pravní propojení ul. Strakonická 

a Milady Horákové – odborné posouzení propojení komunikací, které vyhodnotí kapacitně a časově 
všechny tři možnosti s ohledem především na efektivnost jednotlivých kroků a strategickou důležitost 
propojení pro město České Budějovice.  

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – do pravn ě-telematické systémy -  
technologická platforma informačních vazeb podporující zapojení Dopravního podniku města České 
Budějovice, a. s. do IDS pro plynulost a bezpečnost dopravy. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – úz emní plán m ěsta (ÚPnM) – zm ěny –
změna Územního plánu města České Budějovice ve vazbě na dálnici D3 - fáze 1 doplňující průzkumy 
a rozbory, podklad pro zpracování návrhu zadání, změna Územního plánu města České Budějovice 
v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských rybníků, zpracování aktualizace hlavního výkresu a výkresu veřejně 
prospěšných staveb z územního plánu se zachycením právního stavu ke dni 30.6.2009, změna 
Územního plánu města Č.B. v lokalitách 1.2.4. U Novohradské, 2.1.2. Pětidomí, 2.1.7. Suché Vrbné – 
průmyslový obvod a 2.1.8. Nádraží – fáze 1 průzkumy a rozbory, změna Územního plánu města Č.B. 
v lokalitách 2.3.1. Husova kolonie, 2.3.2. Husova kolonie zahrádky a 2.3.3. Pekárenská v části 
katastrálního území České Budějovice 4.  

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – re generace panelových sídliš ť, 
Alternativní studie dálnice D3, územní studie vyhod nocení zastav ěnosti lokalit pro  bydlení,  
rekapitulace ploch pro ve řejné využití   – nečerpáno. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – úz emně analytické podklady  (ÚAP) – 
podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností České Budějovice 
z rozvojových dokumentů regionální a republikové úrovně, zpracování vícetisků výkresové a textové 
části územně analytických podkladů.  

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – ur banistická studie - analýza ploch 
sportovního využití – dopracování analýzy naplněnosti zastavitelných ploch určených v ÚPnM České 
Budějovice pro sportovní využití – doplnění části B (analýza na čtvrtě města týkající se dostatečnosti 
veřejných dětských hřišť a veřejných hřišť pro míčové hry + vyhodnocení obytných částí města).  

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – ur banistická studie T řebotovice –
položka nečerpána. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – ur banistická studie K Rybní čku – 
dopracování územní studie dle závěrů z projednání a odevzdání konečného návrhu řešení (čistopis).  

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – In tegrovaný plán organizace 
dopravy – 1.etapa souhrnného zpracování průzkumů a rozborů s návrhem východisek včetně swot 
analýzy; 2. etapa – návrh organizace dopravy ve variantách s ohledem na zvýšení plynulosti 
a bezpečnosti dopravy hlavních tahů a zvýšení cestovní rychlosti prostředků MHD, priority výstavby 
komunikací, analýza hlukové zátěže, bezpečnost silničního provozu, shrnutí projektu. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – ur banistická studie Pod hrází 
Nemanického rybníka  – čerpáno na fázi 1 - zpracování návrhu územní studie v lokalitě 3.3.1. 
Nemanický rybník v katastrálním území České Budějovice 3. 

Investi ční odbor - odpov ědné místo 112 

V tabulkové části str. 25 až 27 
Komunikace a základní technická vybavenost 
• z akce stavební úpravy ulic byla dokončena celková rekonstrukce III. etapy Dukelské ulice (úsek 

M. Vydrové - Kaplířova), proběhla rekonstrukce ulice Chmelenského (komunikace, chodníky a 
veřejné osvětlení) a Na Bělidle (komunikace a veřejné osvětlení), byla vybudována širší 
přístupová komunikace k VŠTE na Okružní ulici. 

• byly dokončeny stavební úpravy Lannovy třídy – II. etapa (úsek Jeronýmova – Štítného). Jednalo 
se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky a 
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zpevněné plochy, veřejné osvětlení, drobnou architekturu a sadové úpravy. Akce je 
spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. 

• v červenci byla v návaznosti na II. etapu zahájena rekonstrukce III. etapy Lannovy třídy (úsek 
Štítného – Nádražní). V roce 2009 byly provedeny přípravné a bourací práce, výstavba kanalizace 
a vodovodu, založení chrániček pro veřejné osvětlení, kamerový systém a optickou síť magistrátu 
města. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad a bude dokončena do konce června 
2010. 

• proběhla celková rekonstrukce následujících úseků ulic: ulice J. Š. Baara (úsek 28. října – 
Jírovcova), Kostelní (úsek Skuherského - Pekárenská) a K. Weise. Rekonstrukce těchto ulic 
zahrnuje kanalizaci, vodovod, komunikaci, chodníky a veřejné osvětlení a realizace jsou 
spolufinancovány ROP NUTS II Jihozápad. 

• probíhaly práce na Kněžskodvorské ulici – rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, 
komunikací a chodníků, veřejného osvětlení a železničního přejezdu. Akce je spolufinancována 
ROP NUTS II Jihozápad. 

• byla dokončena realizace II. a III. etapy stavebních úprav Ledenické ulice - stavební úpravy 
kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, chodníků a komunikací. 

• v dubnu byly zahájeny práce na základní technické vybavenosti v Husově kolonii – 1. a 3. stavba 
– vodovod a kanalizace, provádí se kanalizační sběrače B 17 (DN 800) a B 19 (DN 2000) a 
vodovodní řad A3 (DN 300). Tato akce souvisí s investiční akcí Ředitelství silnic a dálnic – „I/34 - 
propojení dopravních okruhů“ a bude dokončena v roce 2010. 

• v rámci ZTV Třebotovice, Kaliště – byla dokončena 1. část II. etapy kanalizace a vodovodu včetně 
příjezdové komunikace k vodojemu Třebotovice. 

• bylo provedeno dopravní napojení Modrého mostu na ulici M. Vydrové včetně souvisejících 
inženýrských sítí. 

• byla zahájena výstavba mostu na křižovatce ulic Rudolfovská a Vodní. Tato stavba je součástí 
přeložky silnic II/156 a II/157 – I. etapa, část 1.2 a bude dokončena na jaře roku 2010. 

• v rámci drobných staveb byly provedeny úpravy komunikace pro vybudování zastávek MHD na 
Okružní ulici, na Okružní ulici byl zhotoven nový hospodářský přejezd, byly dofinancovány úpravy 
předpolí mostu v Mladém, zrealizován nový odbočovací pruh vlevo na křižovatce B. Němcové –  
E. Pittera. S podporou dotace Státního fondu dopravní infrastruktury bylo provedeno zabezpečení 
přechodu pro chodce Pražská – Nemanice (u pošty). 

• pro rekonstrukci komunikací 28. října, Skuherského byla dokončena projektové dokumentace a 
provedeno zajištění průběhu veřejné zakázky externí firmou. 

 
Občanské stavby 
• byla dokončena výstavba osobonákladního výtahu u objektu Experiment v Lidické ulici. 
• zimní stadion – rekonstrukce chlazení 2. ledové plochy – jedná se o závěrečnou etapu 

rekonstrukce chlazení zimního stadionu, která navazuje na práce provedené v předchozích dvou 
letech. Dokončením chlazení 2. ledové plochy bude zimní stadion disponovat moderní technologií 
pro chlazení ledových ploch, provoz je ekonomický a šetrný k životnímu prostředí. 

• zimní stadion – modernizace a rekonstrukce osvětlení 1. ledové plochy - stávající osvětlení bylo 
doplněno o efektová víceúčelová osvětlovací tělesa. Nově je doplnění osvětlení koncipováno pro 
víceúčelové využití haly pro ostatní sporty i pro pořádání společenských akcí. 

• byla zahájena výstavba skladu řeziva Integrované střední školy stavební v Nerudově ul. 
• fotbalový stadion – proběhlo dofinancování prací na severním vstupu. 
• pro potřeby magistrátu města byla provedena kabeláž počítačové sítě WIFI v objektech na 

náměstí Přemysla Otakara II. číslo 1, 2, v Kněžské ul. č. 19 a v Jeronýmově ul. č. 1. 
• zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí pro garážové a skladové prostory pro 

potřeby magistrátu města. 
• byla zpracována projektová dokumentace stavebních úprav stropu nad posledním podlažím 

bytových domů v ulici M. Horákové. 
• z důvodu protihlukových opatření došlo k výměně oken za okna s lepšími zvukoizolačními 

schopnostmi v domě č. 8 na Husově třídě. 
 
Vodohospodá řské objekty 
• proběhlo uvolnění finančních pozastávek na akci Úpravna vody České Budějovice – v prosinci 

roku 2009 byl ukončen zkušební provoz a proběhla kolaudace. 
• byla dokončena rekonstrukce přívodních vodovodních řadů – IX. etapa, provedeno 960 m 

vodovodního řadu DN 400. 
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• byl dokončen kanalizační sběrač na Branišovské ulici, práce zahrnovaly kanalizační sběrač  
(DN 400) a vodovodní řad (DN 80). 

• na Novohradské ulici v areálu Teplárny byly v prosinci dokončeny práce na výstavbě 
kanalizačního sběrače DN 1400, který bude sloužit k odlehčení stávající kanalizace 
v Novohradské ulici, jež odvádí dešťové vody z dané lokality. 

• ve vodojemu Staré Hodějovice byla instalována technologie pro ztvrzování surové vody, 
provedeny úpravy elektroinstalace a strojního vybavení vrtů. 

• byla provedena úprava strojní části vodojemu Dubičné. 
• proběhla úhrada stavebních prací na rekonstrukci vodovodu na Pražské třídě v úseku mezi 

ulicemi Školní – H. Kvapilové, akce byla realizována v závěru roku 2008. 
• z vodohospodářských strojních investic na kanalizacích byla hrazena dodávka aeračních prvků do 

aktivačních nádrží biologické linky č. 1. 
• z vodohospodářských strojních investic na vodovodech byly hrazeny úpravy vystrojení šachet pro 

přenos dat na dispečink provozovatele vodohospodářského majetku u následujících armaturních 
šachet: Roudné, Borek a Litvínovická. 

• v rámci rekonstrukce vodovodů bylo instalováno 18 nových hydrantů na sídlišti Máj. 
• formou nepeněžního plnění byla zajištěna aktualizace generelu městské stokové sítě a projektová 

příprava vodohospodářských investičních akcí – např. odvádění dešťových vod na Novohradské 
ulici, kanalizace v Novém Roudném, úpravy biologické linky čističky odpadních vod a vodojem 
Staré Hodějovice. 

• provedeny úpravy kanalizace v Mlýnské ulici. 
• došlo ke zřízení dvou nových kanalizačních vpustí osazením v křižovatce ulic Vl. Rady – Zdeňka 

Fibicha. 
 
Ostatní 
• byly uvolněny finanční pozastávky za realizaci regenerace panelového sídliště Vltava  

jih – III. etapa (před Kulturním domem Vltava). 
• před Kulturním domem Vltava byla vybudována kašna s vodní plochou – kromě vlastní fontány 

včetně technologického vystrojení zahrnuje umělé řečiště a břehy s kamenitou úpravou. 
• na sídlišti Vltava byly dokončeny stavební úpravy podél ulice Fr. Ondříčka a Obchodního domu 

Vltavín. Akce je spolufinancována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. 
• při revitalizaci Palackého náměstí provedeny zpevněné plochy, chodníky. 
• byla na základě předložené faktury uhrazena část investičního příspěvku Jihočeské univerzitě na 

úpravy centra pro ochranu drobných zvířat. Zbylá část byla hrazena odborem vnitřních věcí. 
• bylo realizováno doplnění dalších bezdrátových hlásičů varovného systému obyvatelstva v oblasti 

Nových Hodějovic, jeho odzkoušení a zprovoznění z ústředny Městské policie. Akce byla 
spolufinancována z dotace Ministerstva vnitra. 

• byly zahájeny přípravné práce na rekonstrukci lávky CB – 004 U Vodárny, akce je realizována 
v rámci výstavby cyklotras. 

• byla zahájena rekonstrukce cyklostezky podél Vltavy v úseky Litvínovický most – zahrádky  
v Litvínovické ul. 

• v souvislosti s uzavřenou smlouvou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic, firmou Swietelsky a 
statutárním městem České Budějovice byla uhrazena první část nákladů za stavební objekty ve 
vlastnictví města, které jsou součástí stavební akce realizované Ředitelstvím silnic a dálnic – 
„Propojení okruhů“. 

• v listopadu byla zahájena II. etapa rekonstrukce letní plovárny – proběhla injektáž podloží 
stávajícího bazénu a vybourání technologické části stávajícího bazénu. 

• v rámci akce Město a voda byly zpracovány projektové dokumentace na kapitanát České Vrbné, 
kanalizace a vodovod v Českém Vrbném v souvislosti s touto akcí, komunikace a zpevněné 
plochy přístavu Lannova loděnice. 

• obnovení funkčnosti rybníka Stařeček – dofinancování akce hrazené z grantu Jihočeského kraje. 
• byly zahájeny práce na výměně výpustního zařízení rybníka Dubenský, akce je spolufinancována 

z grantu Jihočeského kraje. 
• byla zhotovena projektová dokumentace pro provedení stavby revitalizace rybníka Návesný. 
 
Projektová dokumentace 
• pokračovaly práce na zpracování projektů na akci „Přeložka silnic II/156 a II/157“ - projekty na  

III. etapu (podjezd pod kolejištěm Českých drah) – zpracovává se dokumentace pro stavební 
povolení a dokumentace pro částečnou změnu územního plánu v dané lokalitě, I. etapu část 1.2 – 



STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE 
PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ 2009 

69 

aktualizace projektu pro stavební povolení a podání žádosti o stavební povolení, II. etapu - 
provedena dokumentace pro stavební povolení pro část Vodní – Vrbenská, IV. etapu – 
vypracován projekt pro stavební povolení a podána žádost o stavební povolení. 

• byla dokončena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na propojení ulic M. Horákové – 
Strakonická. 

• byl zpracován projekt pro územní rozhodnutí na přeložku silnic II/156 a II/157 – podmiňující 
investice (ulice Žerotínova a Trocnovská). 

• v rámci projektové dokumentace pro rekonstrukce ulic byly zpracovány následující projekty: ulice 
Brigádnická, U Pramene, Jeremiášova (Skuherského – Riegrova), E. Rošického. 

• v rámci cyklostezek byly hrazeny tyto projekty: lávka přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici, páteřní 
cyklostezka E, cyklostezka Plavská – Roudné. 

• projekty regenerace sídliště Máj – zajištěno územní rozhodnutí a zpracován projekt pro stavební 
povolení na úsek 03 – Jih, zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení na úsek  
05 – sever a 06 – východ a projekt pro územní rozhodnutí pro úsek 01b – centrální park. 

 
Mateřské školy – stavby 
• MŠ Nerudova – byla provedena výstavba plotu v areálu mateřské školy. 
• MŠ Vrchlického – došlo k zastřešení terasy markýzou. 
• MŠ Zeyerova – stavební úpravy výměníku a venkovní zastínění dětského hřiště v zahradě školy. 
• MŠ Pražská – byla provedena výstavba plotu v areálu mateřské školy. 
• MŠ Vrchlického – došlo k pořízení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce 1. pavilonu 

včetně přemístění komunikace“. 
• MŠ U Pramene – výstavba nového pavilonu - v rámci výstavby nového pavilonu mateřské školy 

došlo k napojení pavilonu na stávající objekty, k úpravě a odvodnění kanalizací přilehlé zahrady 
mateřské školy. Jako vícepráce byl proveden chodník podél nové budovy pavilonu a vstupní dveře 
do spojovací chodby a vestavěn sklad venkovních hraček. 

• znovuotevření mateřské školy v Kubatově ulici - stavebními úpravami došlo ke změně užívání 
z objektu základní školy na objekt mateřské školy. Jedná se o dvoupodlažní pavilon o celkové 
kapacitě 116 dětí, zastavěná plocha objektu je 496,8 m². 

 
Mateřské školy – stroje a za řízení 
• MŠ Čéčova – byl zakoupen konvektomat pro školní kuchyni. 
• MŠ Dlouhá – došlo k pořízení konvektomatu s kapacitou 20 x GN 1/1 pro školní kuchyni. 
• MŠ E. Pittera – byla zakoupena výklopná smažící pánev. 
• MŠ Jizerská – došlo k instalaci 2 kusů elektrických sporáků - typ SE 40A do školní kuchyně. 
• MŠ Karla Štěcha – mycí stroj na černé nádobí zn. GS640 do školní jídelny a hrací prvky na školní 

zahradu. 
• MŠ Papírenská – byl pořízen mycí stroj černého nádobí do školní kuchyně.  
• MŠ Sedmikráska – byl zakoupen kombinovaný sporák a varný kotel do školní kuchyně. 
• MŠ Větrná – byla zakoupena elektrická celonerezová pánev do školní jídelny. 
• MŠ Zeyerova – došlo k instalaci 2 kusů odsavačů par do školní kuchyně a elektrického varného 

kotle zn. ALBA E-B-85/90. 
 
Základní školy – studie 

Zpracování architektonické studie řešící napojení spojovacího koridoru v ZŠ O. Nedbala. 
 

Základní školy – stavby 
• ZŠ Dukelská – pořízení 5 kusů automatických zatahovacích žaluzií do oken pro učebnu fyziky. 
• ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - provedení stavebních úprav pro zabudování klimatizace do auly školy. 

Dále byly provedeny stavební úpravy zahrnující rekonstrukci osvětlení hlavního vstupu, pokládku 
PVC ve školní jídelně a rekonstrukci topení ve dvou tělocvičnách. 

• ZŠ Matice Školské – došlo k napojení vzduchotechniky a výměníku ve školní jídelně. 
• ZŠ L. Kuby - bylo provedeno zateplení části východní a celé jižní stěny budovy školy a zateplení 

střechy areálu dílen. 
• ZŠ Grünwaldova – byly provedeny stavební úpravy víceúčelového hřiště zahrnující provedení 

podkladní vodopropustné konstrukce, oplocení, položení umělé trávy a proveden rozvod a stožáry 
pro ostrahu a osvětlení. Dále došlo k pořízení projektové dokumentace pro územní a stavební 
řízení na akci „Rozšíření šaten ZŠ Grünwaldova“. 

• ZŠ a MŠ Vl. Rady – byly dokončeny stavební úpravy hlavního pavilonu, zateplení a výměna oken. 
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• ZŠ O Nedbala – finanční prostředky byly použity na pořízení projektové dokumentace pro výběr 
zhotovitele stavby na akci „Stavební úpravy ZŠ O. Nedbala“. 

• ZŠ a MŠ Rudolfovská – byla zaplacena projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na akci 
„ZŠ a MŠ Rudolfovská – půdní vestavba“. 

• ZŠ a MŠ Vl. Rady – pořízena projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce spojovací chodby“. 
• Zateplení ZŠ Kubatova - dokončeny veškeré stavební práce týkající se provedení zateplovacího 

pláště vně i uvnitř objektů „A“ a „B“ včetně střechy a dále pak výměny oken a vstupních dveří. 
• Zateplení ZŠ Grünwaldova - provedeno zateplení školy u objektů „A“ a „B“, střešního pláště, dále 

byly provedeny výměny oken a hromosvodu. 
• Zateplení ZŠ Bezdrevská - došlo ke kompletnímu zateplení obvodových stěn včetně výměny oken 

a vstupních dveří. 
 
Základní školy – stroje a za řízení 
• ZŠ a ZUŠ Bezdrevská – byly dodány klimatizační jednotky do auly školy a došlo k pořízení 

velkokapacitní kopírky. 
• ZŠ Grünwaldova – došlo k instalaci elektrického konvektomatu pro školní jídelnu. 
• ZŠ J. Š. Baara – byla zakoupena interaktivní tabule včetně dataprojektoru a ozvučení. 
• ZŠ a MŠ Kubatova - dodány interaktivní tabule (2 ks) včetně dataprojektorů a ozvučení. 
• ZŠ Dukelská – byla pořízena elektrická smažící pánev pro školní kuchyni. 
• ZŠ Pohůrecká – byl zakoupen mycí stroj s automatickým posunem košů a plynová multifunkční 

pánev pro školní kuchyni. Dále došlo k instalaci lanové dráhy na zahradu školy. 
• ZŠ Vl. Rady – byla dodána interaktivní tabule včetně dataprojektoru a ozvučení. 
• ZŠ L. Kuby – byla zakoupena řezačka masa do školní jídelny. 
• ZŠ Máj I – pořízení dvou kusů mobilních vodních lázní pro ohřev jídla a nerezové sklopné pánve  

o objemu cca 30 l do školní kuchyně. Byla provedena klimatizace ve dvou učebnách a v kabinetu. 
• ZŠ Dukelská – byla pořízena elektrická smažící pánev pro školní kuchyni. 

 
Školní jídelny – stroje  a za řízení 
• ŠJ Rudolfovská – byl pořízen nerezový chladící stůl pro školní jídelnu. 
• ŠJ U Tří lvů – byl zakoupen kráječ knedlíků do školní jídelny. 

 
Sociální za řízení - stavby 
• Centrum sociálních služeb Staroměstská - byly uhrazeny práce za úpravu dvou bytových 

místností v objektu. V rámci dotační akce „Rekonstrukce, modernizace a vybavení CSS 
Staroměstská“ byly dokončeny projektové práce a v červnu byla zahájena realizace stavebních 
úprav – rekonstrukce bytových jader, osazení nových oken s izolačními dvojskly. V roce 2009 byla 
dokončena I. etapa. Tato akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad a bude dokončena 
v roce 2012. Při přípravě akce „CSS Staroměstská – kolektory“ byl proveden přepočet nákladů 
stavby. 

• Domov pro seniory Máj - byla zpracována prováděcí projektové dokumentace na stavební úpravy 
kuchyně. Dále byla zhotovena projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a 
provedení stavby pro přestavbu objektu Na Zlaté stoce. 

 
Sociální za řízení – stroje a za řízení 

Domov pro seniory Hvízdal – došlo k pořízení přenosného EKG BTL-08MD, konvektomatu a 
varného pole s kovovou deskou. 
 
Jiho české divadlo – stavby 

V areálu Jihočeského divadla v Novém Vrátě byly provedeny úpravy objektu C – malírna. Jednalo 
se o celkovou rekonstrukci zahrnující: obvodový plášť včetně výměny oken, střechu včetně zateplení, 
nové podlahy, vestavbu administrativní části a veškeré vnitřní inženýrské sítě. Původní nezateplený 
objekt je stavebními úpravami přestavěn na odpovídající úroveň včetně všech vnitřních sítí. 

 
Jiho české divadlo – stroje a za řízení 

Byl uhrazen doplatek za basklarinet značky Buffet Crampon, zálohu na tento hudební nástroj 
hradilo v minulém roce Jihočeské divadlo. 

 
Jiho české divadlo – dopravní prost ředky 

Byl pořízen automobil značky Škoda Octavia Prima 1,6 MPI pro potřeby příspěvkové organizace. 
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Majetkový odbor - odpov ědné místo 114 

V tabulkové části str. 27  
Výkupy staveb ZTV  – výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví 

statutárního města České Budějovice (k.ú. České Budějovice 7 – Josef Nováček & spol. s. r. o., k.ú. 
České Budějovice 3 – p. Josef Voříšek, ZTV Bytové domy Stromovka IV. etapa – První jihočeská 
realitní s. r. o. atd.). 

Budovy stavby a haly  – jedná se převážně o výkupy nemovitostí v trase zanádražní komunikace 
(Novák, Bíca, Hanzlovská, Šulistovi, Prouzová, Filipovi, Kábele, Bíchovi, Kříž, Košťálovi, 
Odradovcová, CB KOROSTENSKI s. r. o., úhrada první splátky odkoupení pozemků v k.ú. České 
Budějovice 4 – Cikánkovi) a odkoupení nemovitosti Na Zlaté stoce čp. 32 za účelem vybudování 
detašovaného pracoviště Domova pro seniory Máj (Jungwirthovi). 

Pozemky –  výkupy pozemků v trase plánované zanádražní komunikace (Novák, Bíca, Hanzlovská, 
Šulistovi, Prouzová, Filipovi, Kábele, Bíchovi, Kříž, Košťálovi, Odradovcová, CB KOROSTENSKI  
s. r. o. a úhrada 1. splátky odkoupení pozemků v k.ú. České Budějovice 4 – Cikánkovi), odkoupení 
pozemků náležících k nemovitosti Na Zlaté stoce čp. 32 za účelem vybudování detašovaného 
pracoviště Domova pro seniory Máj – Jungwirthovi a odkoupení dalších pozemků, zejména: k.ú. 
České Budějovice 6 – p.č. 1501 – MOTOCO a. s., k.ú. České Budějovice 7 – p.č. 1283/73 – Duropack 
Bupak Papírna s. r. o., k.ú. České Budějovice 7 – p.č. 1283/72 – Duropack Bupak Obaly a. s., k.ú. 
České Budějovice 2 – úhrada rozdílu směňovaných nemovitosti – Jihočeská univerzita a k.ú. České 
Budějovice 3 – úhrada 10. splátky odkoupení komunikace – Robert Bosch s. r. o. 

Správa ve řejných statk ů - odpov ědné místo 115 

V tabulkové části str. 27 
Budovy, haly a stavby – sv ětelná signaliza ční zařízení – na základě uzavřené smlouvy o dílo 

s firmou Signalbau Huber CZ, s. r. o. jsou hrazeny splátky investičního vkladu, dále byla hrazena 
videodetekce křižovatek Pražská – Karoliny Světlé, Pražská – Strakonická, Pražská – Okružní a 
Pražská - Horní, instalace LED návěstidel křižovatky Pražská – Strakonická a Pražská - Průběžná. 

Budovy, haly a stavby – chodníky, parkovišt ě a cyklostezky  – položka nebyla čerpána, 
inženýrská činnost při stavebních úpravách parkovacích stání a chodníků u kruhového objezdu v ulici  
U Trojice bude dofakturována po vydání kolaudačního rozhodnutí v roce 2010. 

Budovy, haly a stavby – p řístřešky MHD  – realizována výstavba přístřešku MHD na prostranství 
před kinem Kotva na Lidické ul. 

Budovy, haly a stavby – nasv ětlení kina Kotva  – realizováno nasvětlení kina Kotva a osazení 
informační tabule před kinem Kotva. 

Budovy, haly a stavby – multifunk ční hřišt ě – byla realizována výstavba dětských hřišť v ulici 
K Lučinám, ul. Střížovská a u ZŠ Vráto. 

Budovy, haly a stavby – ve řejné osv ětlení – na základě uzavřené smlouvy s firmou ELTODO-
CITELUM, s. r. o. jsou z prostředků hrazeny splátky investičního vkladu, dále doplnění veřejného 
osvětlení v ulici Na Zlaté stoce, v lokalitě Luční jez – Litvínovická, na cyklostezce v parku mezi 
Lidickou a Mánesovou ulicí a v podchodu levobřežní komunikace u čerpací stanice ÖMV včetně 
zpracování projektové dokumentace. 

Budovy, haly a stavby – III. sb ěrný dv ůr – hrazeno připojení odběrného zařízení k distribuční 
soustavě, zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, provádění inženýrské činnosti 
a finanční odvod za dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 

Budovy, haly a stavby – rekultivace skládky Žák ův lom – byla hrazena realizace rekultivace 
skládky Žákův lom a dále provádění inženýrské činnosti. 

Odbor informa čních a komunika čních technologií - odpov ědné místo 116 

V tabulkové části str. 27 
Programové vybavení – ekonomický SW –  rozšíření funkčnosti ekonomického SW GINIS dle 

požadavků auditorů. 
Programové vybavení – upgrade SW –  rozšíření SW COLOSSEUM o modul WEBPAY, rozšíření 

GIS SERVER technologie CDSw MAPA verze 1900 na 2000, upgrade personálního systému VEMA 
a upgrade licencí Citrus. 

Programové vybavení –  nákup SW a licencí na provoz platebního systému veřejných služeb 
v Českých Budějovicích prostřednictvím mobilních telefonů, doplnění licencí pro vizualizaci serverů 
VMware, rozšíření funkcionality systému AGENDIO – SW pro evidenci nemovitého majetku. 
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Programové vybavení – DMS (document management syst em) – nečerpáno - realizovaná 
integrace spisové služby se systémem GEOVAP bude dokončena v r. 2010. 

Programové vybavení – Internet –  úhrada za vytvoření webové prezentace na doméně www.cb-
info.cz Turistický portál a rozšíření webových map o nové vrstvy – územní plán a optické trasy.  

Programové vybavení – Microsoft –  platba za uživatelské licence operačních systémů Windows 
na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářského balíku Office a uživatelské přístupové 
licence k serverovým službám a poštovním službám, Exchange serveru, přístupové licence 
k redakčnímu systému internetových stránek atd.  

Programové vybavení – splátky SW z outsourcingu -  pravidelné platby za zálohovací SW Tivoli 
Storage Manager a SW VMware pro virtualizaci serverů, který je v majetku města a je splácen podle 
smlouvy číslo 2007000422 "Smlouva o dodávce HW zařízení, SW vybavení o poskytování 
souvisejících služeb" v pravidelných měsíčních splátkách. 

Programové vybavení – etapy nového GIS – první splátka realizace nového systému GIS 
na základě smlouvy uzavřené s vítězem veřejné zakázky.  

Ostatní nákup DNM – rozší ření DTMM – hrazena geodetická zaměření rozvojových území města 
České Budějovice, na kterých dosud nebyla zpracována digitální technická mapa. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Or tofotomapa,  Stroje, p řístroje a 
zařízení - v rámci úsporných opatření města byl snížen rozpočet. 

Výpo četní technika – řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM  – pořízení technického 
vybavení (HW) - dotace na projekt IPRM. 

Výpo četní technika – personální a technické zajišt ění managementu IPRM –  pořízení 
technického vybavení (HW) - dotace na projekt IPRM. 

Výpo četní technika – v četně upgrade HW –  pořízení nové UPS – Smart 3000 (záložní zdroj 
napájení), snímače čárového kódu, pořízení technologií pro pokrytí budov magistrátu WiFi signálem 
a nákup HW z dotace (ploter HP Z3 200, Tiskárna OKI C8) pro využití velkoformátových tisků 
na odboru OÚPA. 

Výpo četní technika – datové propojení budov – uhrazení propojení a připojení centrály městské 
policie s Hasičským záchranným sborem optickým kabelem (v rámci projektu krizového řízení) 
a propojení městské policie se služebnou na sídlišti Máj (v rámci projektu Prevence kriminality 
z dotace od MVČR). 

Kancelá ř primátora - odpov ědné místo 119 

V tabulkové části str. 27 
Investi ční transfery státnímu rozpo čtu – HZS Jiho českého kraje – dle zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární 
ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru. 

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpov ědné místo 122 

V tabulkové části str. 27 
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – M ěsto a voda – zpracování hlukové 

studie ke stavebnímu povolení na projekt "Město a voda", zhotovení projektové dokumentace - studie 
dopravního řešení, dopravního napojení a koordinační studie „Ochranného přístavu České Vrbné“, 
provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení k projektu „Město a voda“. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Fr eetime park Stromovka  – zpracování 
žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu na realizaci projektu „Freetime park 
Stromovka“. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – vy hledávací studie Plovárna v ČB –
položka nebyla v roce 2009 čerpána. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – do pravn ě telematické systémy – 
zpracování žádosti o dotaci – „Technologická platforma“ (dopravně telematické systémy). 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – P řevod linky č. 1 na trolejbusový 
provoz – zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Re konstrukce MŠ Vrchlického a 
výstavba MŠ U Pramene Poh ůrka – zpracování žádosti o dotaci na 1. část Rekonstrukce MŠ U 
Pramene (Pohůrka). 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – Re konstrukce letní plovárny – 
zpracování žádosti o dotaci. 
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Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – po vinné p řílohy k žádosti o transfery 
– finanční prostředky převedeny rozpočtovým opatřením na položky konkrétních investičních akcí 
z důvodu nutnosti oddělené evidence. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – II I. sběrný dv ůr – zpracování 
odborného posudku k projektu (povinná příloha nutná k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace). 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku – st udie proveditelnosti – nakládání 
s odpady  – studie proveditelnosti pro komplexní projekt k rozvoji nakládání s odpady pro statutární 
město České Budějovice - konečný výstup studie k Milníku 3. 

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - CS S Starom ěstská – solární kolektory 
– úprava projektové dokumentace, zpracování energetického auditu, zpracování žádosti o dotaci a 
dalších souvisejících dokumentů. 

Budovy, haly a stavby – Stavební úpravy Lannovy t ř. – II. etapa – vypracování účetního auditu 
k projektu. 

Budovy, haly a stavby – Stavební úpravy Lannovy t ř. – III. etapa – zpracování první průběžné 
monitorovací zprávy. 

Budovy, haly a stavby – Rekonstrukce infrastruktury  – Kněžskodvorská ul. – zpracování 
první monitorovací zprávy (v rámci řízení projektu). 

Budovy, haly a stavby – Rekonstrukce, modernizace a  vybavení objektu CSS Starom ěstská 
– zpracování první průběžné a etapové monitorovací zprávy k projektu (v rámci řízení projektu). 

Rezervy kapitálových výdaj ů – dotace dle Sm ěrnice číslo 8/2008  – investiční dotace v rámci 
dotačního programu města České Budějovice na podporu rozvoje cestovního ruchu dle Směrnice 
číslo 8/2008 nebyly v roce 2009 z důvodu úsporných opatření poskytovány. 

Odbor sportovní za řízení - odpov ědné místo 191  

V tabulkové části str. 28 
Budovy, haly a stavby - zhodnocení zimní stadion - instalace zatemnění prosklených částí 

Budvar arény, rekonstrukce ovládání osvětlovací soustavy bufetů a sociálních zařízení ve II. NP 
Budvar arény, dodávka a montáž topného parního registru sněžné jámy. 

Budovy, haly a stavby - zhodnocení plavecký stadion  - modernizace, upgrade odbavovacího a 
pokladního systému pro návštěvníky plaveckého stadionu. 

Stroje, p řístroje a za řízení – posilovací stroje sportovní hala – finanční prostředky převedeny 
do běžných výdajů na nákup drobného dlouhodobého majetku pro sportovní halu. 

Jiho české letišt ě České Bud ějovice, a. s. - odpov ědné místo 404 

V tabulkové části str. 28 
V oblasti investic byla pořizována technika potřebná pro udržování areálu a ploch letiště, pro 

zajištění handlingových služeb, vybavení pro letištní hasičský záchranný sbor, byl pořízen účetní 
firemní program a projekt fyzické bezpečnosti letiště. Investiční plán byl splněn. 

Město České Budějovice poskytlo akciové společnosti Jihočeské letiště ze svého rozpočtu 
investiční dotaci ve výši 4 mil. Kč. Na základě analýzy činnosti a přehledu o použití poskytnutých 
provozních a investičních dotací vyhotovených společností, vrátí tato do rozpočtu města 103,65 tis. Kč 
z důvodu nevyužití finančních prostředků. 

Správa dom ů, s. r. o. - odpov ědné místo 410 

V tabulkové části str. 28 
Budovy, haly a stavby – Okružní 1a - h řišt ě – stavba dětského hřiště pro volnočasové aktivity 

mládeže v areálu ubytovny Okružní 1a v Českých Budějovicích byla zahájena v listopadu roku 2008 a 
k 30.4.2009 dokončena a předána následnému uživateli (Městská charita České Budějovice). 

Budovy, haly a stavby – rekonstrukce bytového fondu  – v I.pololetí roku 2009 byla provedena 
modernizace elektroinstalace pro byty v obytném domě Zátkovo nábřeží č. 5, zajištěna projektová 
příprava na modernizaci bytů v objektech Karla IV. č. 14 a zahájena modernizace bytů Biskupská č. 6 
a Krajinská č. 33. Ve II. pololetí provedeny práce na modernizaci bytů Nová 2, Karla IV. 14 a 
Rudolfovská 128. Pro dotační tituly byla zpracována dokumentace na zateplení domu V. Volfa 23 a 
k modernizaci bytu v České 7 připravena projektová dokumentace včetně stavebního povolení a 
zahájení stavebních prací. Ve dvorní části objektu Plachého 10 provedeno zateplení fasády 
s výměnou okenních a dveřních prvků, v bytových objektech J. Bendy 38 a 40 zmodernizovány okenní 
otvory v bytech. Byly odkoupeny půdní vestavby bytů Lannova 43, Lannova 20 a Česká 7. 
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Budovy, haly a stavby – Kanovnická 2 – práce na celkové rekonstrukci památkového objektu 
ukončeny v dubnu 2009. Při stavebně historickém průzkumu byly objeveny zbytky trámového stropu 
ze 14 století a nástěnné a stropní malby, které byly restaurovány v plném rozsahu a začleněny do 
interiéru bytu ve 2. nadzemním podlaží. Pro statické zajištění stavby musely být provedeny zásahy do 
nosných konstrukcí již od základové spáry objektu. Dvě bytové jednotky byly zkolaudovány a předány 
do provozu. 

Budovy, haly a stavby – Pražská 19 - po provedeném výběrovém řízení byla ve II. pololetí 
realizována dodávka a montáž kamerového bezpečnostního systému pro ochranu majetku 
evakuačních výtahů v bytovém kolektivním domě. 

Budovy, haly a stavby – Dlouhá 20  – pokračuje II. etapa postupné modernizace jednotlivých bytů 
Jedná se o zateplení bytů s výměnou tzv. francouzských oken za klasická okna a balkónové dveře a 
dostavbu parapetů s úpravou balkonu. 

Budovy, haly a stavby - Radni ční 3 – rekonstrukce uličního traktu s půdní vestavbou, ve  
II. pololetí 2009 byla dokončena projektová příprava včetně statických průzkumů a podmínek 
památkové péče (dendrochronologie dřevěných nosných konstrukcí), objekt je postupně uvolňován a 
připravován k rekonstrukci. 

Budovy, haly a stavby - Lidická 5, 7 – v roce 2009 nečerpáno, pro stavbu se zajišťuje výběrové 
řízení na změnu uzavření požárního schodiště a nutného zateplení s návazností na stavbu nového 
evakuačního výtahu. 

Budovy, haly a stavby - Lannova 63 – práce na zateplení dvorní části stavby s výměnou oken a 
nutných stavebně technických úprav včetně odstranění vad a nedodělků byly ukončeny k 15.4.2009. 

Budovy, haly a stavby - Vrbenská 4 – na rekonstrukci bytů zpracována studie, která byla 
předložena bytové komisi Magistrátu města České Budějovice k odsouhlasení. Na základě takto 
zpracovaných materiálů lze zahájit práce na projektu pro stavební povolení. Stavba bude realizována 
v etapách dle možnosti uvolňování bytů a stěhování nájemců a dle finančních možností. 

Budovy, haly a stavby - Dlouhá 16 – po provedené výměně oken v roce 2008, byly na stavbě 
v květnu 2009 zahájeny práce spojené se zateplením objektu, dokončeno v září 2009. 

Budovy, haly a stavby - Nám ěstí P ř. Otakara II. 20 - na objektu byla provedena celková 
rekonstrukce 2 bytů ve 2. nadzemním podlaží. Z jednoho velkoplošného bytu, byly po zpracování 
projektové dokumentace navrženy dvě samostatné bytové jednotky s parametry bytů I. kategorie, byty 
byly dokončeny v  I. pololetí roku 2009 a po kolaudaci předány do užívání. 

Budovy, haly a stavby - Tylova 11  – v Domě s pečovatelskou službou se provádějí stavební 
úpravy pro bezbariérový přístup pacientů do pokojů v prvním nadzemním podlaží včetně dalších úprav 
pokojů a sociálního zařízení. Zahájeno v dubnu 2009, I. etapa dokončena k 31.7.2009 a po uvolnění 
dalších dvou pokojů práce pokračují. 

Budovy, haly a stavby – Haškova 2 – změna užívání prostor z původních garáží na provozní 
prostory Městské policie České Budějovice zahájena v květnu 2009 a dokončena k  15.7.2009. včetně 
kolaudace stavby. Dále provedena modernizace provozních prostor Městské policie. 

Budovy, haly a stavby - Česká 7, 9, 11 – pro změnu užívání nebytových prostor zpracována 
studie, provedeny průzkumy nástěnných maleb a geologický průzkum. Stavba k divadelním účelům 
nebyla pro vysoké náklady schválena Radou města České Budějovice a nebytové provozní prostory 
jsou zveřejněny k dalšímu využití pro prodejní a provozní plochy. 

Budovy, haly a stavby - Krajinská 21 – změna užívání nebytového prostoru s uvedením stavby 
do původního stavu, dokončena projektová dokumentace se stavebním povolením a provedeno 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Realizace stavby bude zahájena v roce 2010. 

Budovy, haly a stavby – Na Mlýnské stoce 11 - provedena modernizace nebytových prostor za 
účelem změny využití z původního baru na provoz cukrárny. 

Budovy, haly a stavby – Karla IV. 14 - v objektu Karla IV. č. 14 prováděny stavební práce za 
účelem změny užívání stávajících nebytových prostor a zlepšení vybavenosti provozních prostor. 

Budovy, haly a stavby – E. Destinové 46 –  v bývalé ZŠ E. Destinové provedeny stavební práce 
za účelem změny užívání prostor šaten na kanceláře a archiv stávajícího nájemce - Jihočeská 
univerzita. 
 
 
 
 
 
 



STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE 
PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ 2009 

75 

7. Komentá ř k financování  
V tabulkové části str. 29 

Krátkodobé p řijaté p ůjčené prost ředky a uhrazené splátky krátkodobých p řijatých 
půjčených prost ředků – kontokorentní úv ěr - zapojený úvěr do upraveného rozpočtu města České 
Budějovice ve výši 220.000 tis. Kč, byl čerpán k 31.12.2009 ve výši 163.719,13 tis. Kč. 

Změna stavu krátkodobých prost ředků na bankovních ú čtech – ve výši 194.356,33 tis. Kč 
obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města. 

Uhrazené splátky dlouhodobých p řijatých p ůjčených prost ředků - v celkové výši  
70.942,25 tis. Kč tvoří: 
• splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) 11.333,33 tis. Kč 
• splátky nájemného 46 b. j. 89,97 tis. Kč 
• splátky nájemného ul. Fr. Ondříčka 138,83 tis. Kč 
• splátky nájemného Dubenská ul. 3.114,17 tis. Kč 
• splátka úvěru ČMZRB (na financování výstavby průmyslové zóny Husova kolonie) 4.320,00 tis. Kč 
• splátka smluvní podpory SFŽP (Trakční a trolejové vedení v Pekárenské ul.) 2.004,00 tis. Kč 
• splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na Dlouhý most a na financování 

výstavby 146 b. j. a 54 b. j.) 14.972,72 tis. Kč 
• splátka návratné finanční výpomoci Ministerstvu financí – ČOV 24.000,00 tis. Kč 
• splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na autobusy a trolejbusy pro DPM ČB a. s.) 3.969,23 tis. Kč 
• splátka úvěru KB, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody Č. Budějovice)  7.000,00 tis. Kč 

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – p říjmy a výdaje – prostředky v celkové výši 
48.625,18 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB 
Asset Management, a. s. Cenné papíry ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a. s. byly 
zapojeny do upraveného rozpočtu při zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2009 a 
postupně převáděny na základní běžný účet města. 
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