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Korábková P. 1 15.5.2017 

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 58 AŽ 60  

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017 

 

Zastupitelstvo města České Budějovice dne 15. 5. 2017 č. usnesení 98/2017 
 

Rozpočtové opatření číslo 58 
Navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob (DPPO) za obce za rok 2016 ve schváleném rozpočtu roku 2017 na 

základě daňového přiznání. DPPO za obce za rok 2016 činí celkem 96.547.360 Kč (z toho daň z doplňkové činnosti 

6.308.760 Kč). Na základě této skutečnosti navrhujeme úpravu rozpočtu finančního odboru, a to zvýšení rozpočtu daňových 

příjmů o 7.547.360 Kč a zvýšení rozpočtu běžných výdajů v celkové výši 7.547.360 Kč (z toho zapojení na rezervy běžných 

výdajů finančního odboru 4.308.760 Kč).  

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1133 – Daň z příjmů právnických osob za obce 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obce + 7.547.360,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2584 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům – daň z příjmů práv. osob za obce 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům + 3.238.600,00 Kč 

§ 6399 – Ostatní finanční operace 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 4.308.760,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 59 
Na základě požadavku investičního odboru na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na úhradu nákladů na modernizaci 

technologické části armaturních šachet na vodovodní síti v ul. Boreckého a Krčínova (3.300.000 Kč) a na uložení chráničky 

části budoucího vodovodu v rámci akce prodloužení vodovodu z obce Třebotovice do obce Kaliště (1.000.000 Kč) navrhujeme 

zapojení části zůstatku peněžního účelového fondu „Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku“ k 31.12.2016: 

 úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í   
akce/účel 8035 – Změny stavu krátkodobých prostř.na bk. účtech – Fond financování vodohospodářského majetku 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech  + 4.300.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6620 – Vodohospodářské strojní investice  

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení + 3.300.000,00 Kč 

§ 2310 – Pitná voda 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6830 – ZTV Třebotovice a Kaliště  

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 1.000.000,00 Kč 

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

 

Rozpočtové opatření číslo 60 
Na základě požadavku odboru kancelář primátora na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na nabytí účastnických cenných 

papírů ve společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. formou nuceného přechodu účastnických cenných papírů a následného 

vyplacení protiplnění prostřednictvím pověřené osoby v penězích vlastníkům účastnických cenných papírů dotčených nuceným 

převodem, navrhujeme zapojení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6485 – Nákup akcií - Teplárna 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 6201 – Nákup akcií + 8.400.000,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 8.400.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 


