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SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 54 AŽ 57 A 61 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017 
 

Rada města České Budějovice dne 02. 05. 2017 č. usnesení 647/2017 
 
Rozpočtové opatření číslo 54 

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru – 

The II. International Contest – Festival Of Choral Creativity“ The Mystery Of Sound“ 2017 – Moskva, Rusko 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 456) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 60.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3527 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 456) 

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

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 60.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 55 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt 

„Celoroční výstavní činnost“ v Domě umění v Českých Budějovicích ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů na 

odměny za užití duševního vlastnictví a nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 34070) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.000.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3690 – Odměny za užití duševního vlastnictví – galerie v Domě umění (UZ 34070) 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví + 120.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění (UZ 34070) 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 880.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 56 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o zvýšení rozpočtu běžných výdajů na navýšení prostředků pro 

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám na základě Pravidel pro přidělování 

finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích, 

navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

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

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům – právnickým osobám + 600.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 600.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 57 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Inkluze“ ve 

prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ Matice školské, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši 124.883,10 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 707.670,90 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 832.554,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3206 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši 124.883,10 Kč) 

  (UZ 1035 33063 ve výši 707.670,90 Kč) 

odpovědné místo 219 – ZŠ Matice školské 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 832.554,00 Kč 
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§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 61 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení finančního daru od Velvyslanectví Chilské republiky 

na výstavu „Smiljan Radic – Bestiář“ v Galerii současného umění a architektury v Domě umění ve prospěch zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů na nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1219 – Přijaté neinvestiční dary  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 2321 – Přijaté neinvestiční dary  + 368.205,60 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 368.205,60 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 


