
D. Vacíková                                                                     1                                                                                10.7.2017 

SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V 32 AŽ V 34 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017 

 

Rada města České Budějovice dne 17.07. 2017 č. usnesení 1021/2017 
 

 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 32  
 Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů ze stavebních 

úprav Pekárenské ulice vč. mostu CB – 043 na financování dotační akce „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě 

Pohůrka“ na zpracování aktualizace PD pro územní rozhodnutí, stavební povolení, projektu pro realizaci stavby 

a zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního a stavebního povolení, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6627 – Stavební úpravy Pekárenské ulice vč. mostu CB - 043 

odpovědné místo 112 – investiční odbor  

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 500.000 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7020 – Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka 

odpovědné místo 112 – investiční odbor  

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 500.000 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 33  
 Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů ze stavebních 

úprav Pekárenské ulice vč. mostu CB – 043 na drobné stavby na zřízení zastávek midibusů na trase mezi 

záchytným parkovištěm v Jírovcově ulici a náměstím Přemysla Otakara II., navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6627 – Stavební úpravy Pekárenské ulice vč. mostu CB - 043 

odpovědné místo 112 – investiční odbor  

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 1.500.000 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6715 – Drobné stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor  

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 1.500.000 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 

 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 34  
 Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu v rámci kapitálových výdajů ze ZTV Nové 

Roudné – 3. etapa na akci „Parkoviště Jírovcova“ na uložení trakčních kabelů a následným provozem kyvadlové 

dopravy mezi parkovištěm a náměstím Přemysla Otakara II., navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6861 – ZTV Nové Roudné – 3. etapa 

odpovědné místo 112 – investiční odbor  

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 2.000.000 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 7001 – Parkoviště Jírovcova 

odpovědné místo 112 – investiční odbor  

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 2.000.000 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 


