
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 58 AŽ 61   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 04.05. 2020 Č. USNESENÍ 518/2020 

 
Rozpočtové opatření číslo 58 

Zapojení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon sociální práce (s výjimkou agendy 

sociálně-právní ochrany dětí) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím 

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

tajemníka na zvýšení zůstatku základního běžného účtu: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13015) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 3.874.834,00 Kč 

 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 + 2.886.928,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 715.958,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 259.823,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 12.125,00 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 - 2.886.928,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. - 715.958,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 259.823,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 12.125,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í   
akce/účel 8016 – Změna stavu krátkodobých prostř.na bk. účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 3.874.834,00 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 59 
Zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském 

kraji V“ na zajištění sociální služby Azylové domy na období 2019-2021 v celkové výši 2.302.219,25 Kč dle schválené 

monitorovací zprávy a žádosti o platbu č. 2 za období 1.7.2019 – 31.12.2019 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 

příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů  (NZ/UZ 1041 13013 ve výši    193.676,30 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši 1.646.248,55 Kč) 

(NZ/UZ 1041 00106 ve výši      96.838,15 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 

 + 1.936.763,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (ID 9824836) 
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným PO – Jeslová a azylová zařízení – Azylové domy 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši    193.676,30 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši 1.646.248,55 Kč) 

(NZ/UZ 1041 00106 ve výši    96.838,15 Kč) 

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 1.936.763,00 Kč 

paragraf 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

 

 

 



 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů  (NZ/UZ 1041 13013 ve výši   36.545,63 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši 310.637,81 Kč) 

(NZ/UZ 1041 00106 ve výši   18.272,81 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 

 + 365.456,25 Kč 

 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (ID 7532777) 
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným PO – Jeslová a azylová zařízení – Azylové domy 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   36.545,63Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši 310.637,81 Kč) 

(NZ/UZ 1041 00106 ve výši   18.272,81 Kč) 

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 365.456,25 Kč 

paragraf 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

 

Rozpočtové opatření číslo 60 
Zapojení průtokové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na projekt „Jihočeské divadlo venkovu“ na zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů příspěvkové organizace Jihočeské divadlo: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 92) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 1.500.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3239 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 92) 

odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo České Budějovice 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.500.000,00 Kč 

§ 3311 – Divadelní činnost 

 

Rozpočtové opatření číslo 61 
Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků - vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony 

I) od MŠ Zeyerova ve prospěch nedaňových příjmů a navýšení běžných výdajů finančního odboru k vrácení účelové dotace 

v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu v roce 2020:  

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1095 – Ostatní přijaté vratky transferů – FV  (NZ/UZ 1031 33063 ve výši 14.521,50 Kč) 

    (NZ/UZ 1035 33063 ve výši 82.288,50 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 96.810,00 Kč 

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2742 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně 

 (NZ/UZ 1031 33063 ve výši 14.521,50 Kč) 

    (NZ/UZ 1035 33063 ve výši 82.288,50 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně + 96.810,00 Kč  

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 

 


