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SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 44 AŽ 53 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017 

 

Rada města České Budějovice dne 18. 04. 2017 č. usnesení 568/2017 
 
Rozpočtové opatření číslo 44 

Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na rekonstrukce 

kanalizací ve prospěch běžných výdajů Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. na úhradu nepředvídatelných 

prokazatelných nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti během realizace odlehčovací komory na 

Lidické třídě (ZTV Rožnov u školy - 1. etapa) v roce 2016, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6731 – Rekonstrukce kanalizací 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 273.700,00 Kč 

§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2929 – Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD 

odpovědné místo 403 – Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 

položka 5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost + 273.700,00 Kč 

§ 2292 – Dopravní obslužnost 

 

Rozpočtové opatření číslo 45 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí na zvýšení rozpočtu  běžných výdajů na poskytnutí neinvestiční dotace pro 

Oblastní charitu Červený Kostelec - Domov sv. Josefa a poskytnutí finančního daru spolku DialogCB navrhujeme zapojení 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3834 – Neinvestiční transfery spolkům  

akce/účel 3835 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 15.000,00 Kč 

položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem + 20.000,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství  

§ 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem  

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 35.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 46 
Zapojení první splátky účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu nákladů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017 ve prospěch zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím související odvody (8.494.080 Kč), ve prospěch 

rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí pro oddělení SPOD (700.000 Kč) a ve prospěch rozpočtu běžných výdajů 

odboru vnitřních věcí na cestovné pro pracovníky SPOD (100.000 Kč). Současně navrhujeme snížení rozpočtu běžných výdajů 

(z rozpočtu města) kanceláře tajemníka (8.494.080 Kč) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na 

nespecifikované rezervy: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13011) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 9.294.080,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011) 

akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 

akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 

odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 6.319.060,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst. + 1.579.765,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 568.715,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 26.540,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011) 
akce/účel 2248 – Cestovné 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5173 – Cestovné + 100.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 
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 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011) 

akce/účel 3781 – Ochranné pomůcky - SPOD 

akce/účel 3733 – Knihy, učební pomůcky a tisk – SPOD 

akce/účel 3759 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – SPOD 

akce/účel 3758 – Nákup materiálu jinde nezařazený – SPOD 

akce/účel 3797 – Nájemné – SPOD 

akce/účel 3734 – Konzultační, poradenské a právní služby - SPOD 

akce/účel 3735 – Služby školení a vzdělávání – SPOD 

akce/účel 3806 – Zpracování dat a služby s inform. a komunik. technologií – SPOD 

akce/účel 3736 – Nákup ostatních služeb – SPOD 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5132 – Ochranné pomůcky  + 5.000,00 Kč 

položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk + 20.000,00 Kč 

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek + 50.000,00 Kč 

položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený + 150.000,00 Kč 

položka 5164 – Nájemné + 20.000,00 Kč 

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 130.000,00 Kč 

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání + 180.000,00 Kč 

položka 5168 – Zpracování dat a služby s inform. a komunik. technologií + 45.000,00 Kč 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 100.000,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

 snížení rozpočtu ve výdajové části (bez UZ) 
akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 

akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 

odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 6.319.060,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. - 1.579.765,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 568.715,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 26.540,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 8.494.080,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 47 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Českobudějovický pěvecký sbor Carmína - veřejná 

vystoupení“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J. Š. Baara, navrhujeme: 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 30.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3527 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 428) 

odpovědné místo 223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 30.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 48 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Činnost českobudějovického pěveckého sboru 

Carmína se zaměřením na výuku zpěvu a veřejná vystoupení“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ J. Š. Baara, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 415) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 25.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3621 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 415) 

odpovědné místo 223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 25.000,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 
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Rozpočtové opatření číslo 49 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na projekt „Jihočeské divadlo venkovu“ na zvýšení rozpočtu běžných 

výdajů příspěvkové organizace Jihočeské divadlo, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 92) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 1.500.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3239 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 92) 

odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo České Budějovice 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.500.000,00 Kč 

§ 3311 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 50 
Na základě požadavku odboru kanceláře primátora o zvýšení rozpočtu běžných výdajů na poskytnuté náhrady ve věci 

zadání veřejné zakázky „Outsorcing serverové farmy“ (náklady soudního řízení), navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy 

běžných výdajů finančního odboru: 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 479.210,-- Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3306 – Poskytnuté náhrady  

odpovědné místo 119 – kancelář primátora 

položka 5192 – Poskytnuté náhrady + 479.210,-- Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 

Rozpočtové opatření číslo 51 
Na základě požadavku odboru informačních a komunikačních technologií o přesun rozpočtu běžných výdajů určených na 

monitoring tisku ve prospěch rozpočtu běžných výdajů kanceláře primátora, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2377 – Nákup ostatních služeb 

odpovědné místo 116 – odbor informačních a komunikačních technologií 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 245.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2715 – Nákup ostatních služeb 

odpovědné místo 119 – kancelář primátora 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 245.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 

Rozpočtové opatření číslo 52 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na projekt „Ateliér 3D školám“ na zvýšení rozpočtu běžných výdajů 

příspěvkové organizace Jihočeské divadlo, navrhujeme: 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

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

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2964 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 428) 

odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo České Budějovice 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 20.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 53 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na projekt „Publikace 100 let Jihočeského divadla“ na zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů příspěvkové organizace Jihočeské divadlo, navrhujeme: 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 25.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2964 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 428) 

odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo České Budějovice 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 25.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 


