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Skálová V. 1 7.6.2017 

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 71 AŽ 78 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017 
 

Rada města České Budějovice dne 06. 06. 2017 č. usnesení 837/2017 
 
Rozpočtové opatření číslo 71 

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

„MŠ Větrná 24, ČB - ŠABLONY“ (1. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

MŠ Větrná, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši   55.992,24 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 317.289,36 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 373.281,60 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3846 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši   55.992,24 Kč)  

   (UZ 1035 33063 ve výši 317.289,36 Kč) 

odpovědné místo 203 – MŠ Větrná 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 373.281,60 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 72 
Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR a požadavku odboru sociálních věcí o snížení státního příspěvku na výkon 

pěstounské péče pro rok 2017 navrhujeme snížení rozpočtu běžných výdajů na výkon pěstounské péče: 

 snížení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13010) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu - 28.000,00 Kč 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3464 – Nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče (UZ 13010) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 28.000,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství  

 

Rozpočtové opatření číslo 73 
Na základě požadavku odboru kancelář primátora na zvýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestiční dotace 

Českému volejbalovému svazu na mezinárodní sportovní akce: Světová liga mužů ve volejbalu a Mistrovství světa ve 

volejbalu mužů do 21 let, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3401 – Neinvestiční transfery spolkům 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 200.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 200.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 74 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na snížení rozpočtu běžných výdajů určených na neinvestiční 

transfery spolkům – dětské a mládežnické organizace (nevyčerpaná dotace dle Směrnice č. 6/2016 – volnočasové aktivity) ve 

prospěch rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2135 – Neinvestiční transfery spolkům – dětské a mládežnické organizace 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 10.000,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 10.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
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Skálová V. 2 7.6.2017 

Rozpočtové opatření číslo 75 
Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na rozšíření kapacity 

MŠ E. Destinové - stroje a zařízení ve prospěch rozpočtu běžných výdajů určených na úhradu drobného hmotného 

dlouhodobého majetku do nově vybudovaných 2 tříd v rámci rozšíření kapacity MŠ E. Destinové, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7009 – Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení - 860.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

v akce/účel 3839 – DHDM – Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek + 860.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 76 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb 

k provedení výmalby v kině Kotva a na výměnu promítacího plátna v letím kině v Háječku, navrhujeme zapojení 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3569 – Nákup ostatních služeb – Letní kino a kino Kotva 

akce/účel 2360 – Opravy a udržování – Letní kino a kino Kotva 

odpovědné místo 115 – správa veřejných statků 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 300.000,00 Kč 

položka 5171 – Opravy a udržování + 300.000,00 Kč 

§ 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 

 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 77 
Na základě požadavku odboru ochrany životního prostředí o zapojení účelových prostředků poskytnutých ze státního 

rozpočtu na úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za II. pololetí roku 2016 na 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám, 

navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 29004) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 22.250,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 29004) 
akce/účel 3521 – Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-právnickým osobám – výsadba melioračních dřevin 

odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí 

položka 5213 – Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-právnickým osobám + 22.250,00 Kč 

§ 1037 – Celospolečenské funkce lesů 

 
Rozpočtové opatření číslo 78 

Na základě požadavku investičního odboru na přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na Sportovní zařízení 

města – stavby (část nevyčerpaných prostředků na realizaci kaskádové vířivky) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 

příspěvkové organizace Sportovní zařízení města na financování hráčských lavic do šaten zimního stadionu, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6392 – Sportovní zařízení města - stavby  

odpovědné místo 112 – investiční odbor  - 1.900.000,00 Kč 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby  

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3483 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 

odpovědné místo 250 – Sportovní zařízení města České Budějovice 

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

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

 

 

 

 

 

 


