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SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 120 AŽ 126  

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017 
 

Rada města České Budějovice dne 4.09.2017  č. usnesení 1213/2017 

 
Rozpočtové opatření číslo 120 

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

„MŠ Vrchlického nábřeží - šablony“ (1. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové 

organizace MŠ Vrchlického, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši   63.888,48 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 362.034,72 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 425.923,20 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3857 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši   63.888,48 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 362.034,72 Kč) 

odpovědné místo 230 – MŠ Vrchlického 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 425.923,20 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 121 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na snížení investičního transferu příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 

T. G. Masaryka z důvodu nerealizování rekonstrukce školní kuchyně v roce 2017 (zrušení veřejné zakázky) navrhujeme 

zvýšení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6122 – Investiční transfery zřízeným PO 

odpovědné místo 236 – ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.535.439,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 1.535.439,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 122 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na poskytnutí neinvestičního transferu 

Svazu důchodců České republiky - Městské organizaci České Budějovice navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy 

běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2185 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podobným organizacím – ČČK, Svaz důchodců 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím + 35.000,00 Kč 

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence  

 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 123 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o převod části rozpočtu běžných výdajů určených na výkon činnosti obce 

s rozšířenou působností v oblasti výkonu sociální práce na drobný hmotný dlouhodobý majetek a nákup ostatních služeb ve 

prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců v pracovním poměru a s tím související 

odvody na úseku sociální pomoci. Současně navrhujeme snížení rozpočtu běžných výdajů (z rozpočtu města) kanceláře 

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

 snížení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13015) 
akce/účel 3842 – Nákup ostatních služeb – výkon sociální práce  

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

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 25.000,00 Kč 

položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 26.000,00 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 
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 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13015) 
akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

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

akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 

odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 37.941,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 9.485,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 3.415,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 159,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

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

akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 

odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 37.941,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. - 9.485,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 3.415,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 159,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 51.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 124 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – 

Dům umění pro finanční krytí vypsání veřejné zakázky a uzavření smlouvy na odměny příkazníkům k zajištění provozu 

výstavního prostoru Galerie v Domu umění v roce 2018, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů 

finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – Dům umění  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 600.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 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 125 
Zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z programu Podpora zahraničních kontaktů v oblasti 

neprofesionálních uměleckých aktivit na projekt „The International Festival Of Choral Creativity – „The Mystery Of Sound“, 

Rusko ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J. Š. Baara, 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 + 50.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3527 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 34070) 

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

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 50.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 126 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na opravy 

a udržování – chodníky, parkoviště a cyklostezky ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na výstavbu 

světelného signalizačního zařízení na Modrém mostě, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2739 – Opravy a udržování – chodníky, parkoviště a cyklostezky 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 5171 – Opravy a udržování - 650.000,00 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 
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 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6653 – Světelná signalizační zařízení 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 650.000,00 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 


