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Korábková P. 1 7.11.2017 

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 158 A 159 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017 

 

Zastupitelstvo města České Budějovice dne 6.11. 2017 č. usnesení 245/2017 
 

 
Rozpočtové opatření číslo 158 

Na základě požadavku investičního odboru na navýšení rozpočtu kapitálových výdajů určených na stavební úpravy ulic pro 

vypsání nových veřejných zakázek na stavební úpravy ulice Otavská (od ulice Krčínovy k Husově třídě a zastávka MHD na 

Husově třídě) a ulice O. Ostrčila, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy kapitálových a běžných výdajů finančního 

odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6816 – Stavební úpravy ulic 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 7.900.000,00 Kč 

§ 2212 – Silnice 

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

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 4.000.000,00 Kč 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 3.900.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 159 
Na základě žádosti investičního odboru na snížení rozpočtu kapitálových výdajů na dotační akce (cyklostezka Včelná, 

snížení energetické náročnosti MŠ Papírenská, cyklostezka „E“ včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici) navrhujeme 

snížení zapojeného revolvingového úvěru od Komerční banky, a.s. v rozpočtu města roku 2017 na předfinancování 

a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období 2017 – 2022: 

 úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í 
akce/účel 8036 – Dlouhodobé přijaté půjč. prostředky - KB a.s. – financ. dotačních a dalších inv. akcí v období 2017- 2022  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - 21.000.000,00 Kč 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6955 – Cyklostezka Včelná  

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 3.000.000,00 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6996 – Snížení energetické náročnosti – MŠ Papírenská  

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 15.000.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6999 – Cyklostezka „E“ včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici  

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 3.000.000,00 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 

 
 


