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SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 148 AŽ 157 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017 
 

Rada města České Budějovice dne 23.10.2017  č. usnesení 1443/2017 
 
Rozpočtové opatření číslo 148 

Na základě požadavku Městské policie na navýšení rozpočtu běžných výdajů určených na platy zaměstnanců v pracovním 

poměru (navýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru od 01.11.2017) navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy 

běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2000 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru  

odpovědné místo 100 – Městská policie 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 444.000,00 Kč 

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 444.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 149 
Na základě požadavku investičního odboru na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů na vybudování zázemí pro vrátného 

a vyhřívání vstupního vestibulu příspěvkové organizace ZŠ Grünwaldova, navrhujeme zapojení odvodu z fondu investic této 

příspěvkové organizace: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1221 – Odvody příspěvkových organizací – základní školy  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací + 150.000,00 Kč 

§ 3113 - Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6267 – Základní školy - stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 150.000,00 Kč 

§ 3113 - Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 150 
Zapojení neinvestičních dotací z Jihočeského kraje na projekty „Kreutzerova sonáta – výjezd činohry JD na Slovensko“ 

(40.000 Kč) a „Dekkadancers na jihu – výjezd baletu JD do Německa (130.000 Kč) na zvýšení rozpočtu běžných výdajů 

příspěvkové organizace Jihočeské divadlo, 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 + 170.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3239 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 34070) 

odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo České Budějovice 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 170.000,00 Kč 

§ 3311 – Ostatní záležitosti kultury 

 
Rozpočtové opatření číslo 151 

Zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 

(navýšení platů a mezd pro rok 2017 v souladu s uzavřenou smlouvou SDO/OSOV/312/17) ve prospěch zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice ve výši 210.000 Kč. Současně 

navrhujeme snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace (předfinancování mezd z rozpočtu města) ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy ve výši 210.000 Kč: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 210.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3713 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 210.000,00 Kč 

§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 
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 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2570 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení  

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 210.000,00 Kč 

§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 210.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 152 
Zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 

(navýšení platů a mezd pro rok 2017 v souladu s uzavřenou smlouvou SDO/OSOV/279/17) ve prospěch zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice ve výši 3.302.000 Kč. Současně 

navrhujeme snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace (předfinancování mezd z rozpočtu města) ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy ve výši 3.302.000 Kč: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 3.302.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3714 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 3.302.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2571 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal  

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 3.302.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 3.302.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 153 
Zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 

(navýšení platů a mezd pro rok 2017 v souladu s uzavřenou smlouvou SDO/OSOV/257/17) ve prospěch zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice ve výši 1.829.000 Kč. 

Současně navrhujeme snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace (předfinancování mezd z rozpočtu města) 

ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy ve výši 1.401.000 Kč: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 1.829.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3715 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.829.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2572 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská  

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.401.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 1.401.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 154 
Zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje pro podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 

(navýšení platů a mezd pro rok 2017 v souladu s uzavřenou smlouvou SDO/OSOV/283/17) ve prospěch zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České Budějovice ve výši 2.115.000 Kč. Současně 

navrhujeme snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace (předfinancování mezd z rozpočtu města) ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy ve výši 2.115.000 Kč: 
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 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 2.115.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3716 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 266 – Domov pro seniory Máj  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 2.115.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2573 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 266 – Domov pro seniory Máj  

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 2.115.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 2.115.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 155 
Na základě požadavku správního odboru na zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98071) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu + 2.005.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 98071) 
akce/účel dle rozpisu 

odpovědné místo 110 - správní odbor  

položky dle rozpisu + 2.005.000,00 Kč 

§ 6114 – Volby do Parlamentu ČR 

 

Rozpočtové opatření číslo 156 
Na základě požadavku odboru kancelář tajemníka na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na platy zaměstnanců v pracovním 

poměru a s tím související odvody (navýšení tarifních platů o 10 % od 01.11.2017), navrhujeme zapojení nespecifikované 

rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost 

akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 

odpovědné místo 120 – kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 640.000,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost + 160.000,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 57.600,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 2.688,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 860.288,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 157 
Na základě požadavku investičního odboru na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů určených na rekonstrukce kanalizací 

na úhradu víceprací vzniklých při rekonstrukci vodohospodářských sítí v ulici A. Trägera (v úseku mezi ulicemi Školní – 

V. Rabase) navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

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

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 700.000,00 Kč 

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

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 700.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 


