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SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V 16 AŽ V 19 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

 

Vedoucí finančního odboru Magistrátu města České Budějovice v souladu 

s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 6. 12. 2021 

č. 189/2021, část II. 2., schválil: 

 
dne 2. 5. 2022: 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 16 

Na základě požadavku odboru kancelář tajemníka o převod části rozpočtu běžných výdajů z platů 

zaměstnanců v pracovním poměru na náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 

z důvodu vyššího čerpání – dlouhodobé nemoci zaměstnanců:   

 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru    -1.500.000 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3128 – Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 

odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5424 – Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény   1.500.000 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 
dne 2. 5. 2022: 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 17 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí o převod části rozpočtu běžných výdajů z neinvestičních 

transferů fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 1/2021 

na neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem – dotace dle Směrnice č. 1/2021, neinvestiční 

transfery spolkům, neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021, neinvestiční 

transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – Prevent na položky dle právní formy 

žadatelů v celkové výši 395.000 Kč:  

 snížení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 2181 – Neinvest. transf. fundacím, ústavům a o. p. s.- dotace dle Směrnice č. 1/2021 

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o. p. s.                              – 395.000 Kč 

 § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 4009 – Neinvestiční transfery církvím a nábož. společ. - dotace dle Směrnice č. 1/2021 

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem    + 50.000 Kč 

 § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsob.  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 2183 – Neinvestiční transfery spolkům  

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům                                                          + 40.000 Kč 

 § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 4008 – Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům                                                             + 255.000 Kč 

 § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 
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 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 3939 – Neinvest. transf. fundacím, ústavům a o. p. s – Prevent 

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o. p. s.                               + 50.000 Kč 

 § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 

 

dne 10. 5. 2022: 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 18 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí o převod části rozpočtu běžných výdajů z neinvestičních 

transferů fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 1/2021 

na neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 na položky dle právní formy žadatelů 

v celkové výši 547.000 Kč:  

 snížení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 2181 – Neinvest. transf. fundacím, ústavům a o. p. s.- dotace dle Směrnice č. 1/2021 

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o. p. s.                              – 547.000 Kč 

 § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 4008 – Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům                                                        + 547.000 Kč 

 § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

 

dne 16. 5. 2022: 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 19 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí o převod části rozpočtu běžných výdajů z neinvestičních 

transferů fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 1/2021 

na neinvestiční transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 1/2021, neinvestiční transfery církvím 

a nábož. společnostem – dotace dle Směrnice č. 1/2021, neinvestiční transfery fundacím, ústavům 

a obecně prospěšným společnostem – Prevent, neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelům – 

právnickým osobám na poskytnutí dotací z Dotačního programu města Č. Budějovice na podporu 

sociální oblasti na položky dle právní formy žadatelů v celkové výši 5.480.000 Kč:  

 snížení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 2181 – Neinvest. transf. fundacím, ústavům a o. p. s.- dotace dle Směrnice č. 1/2021 

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o. p. s.                           – 5.480.000 Kč 

 § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 4008 – Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům                                                       + 915.000 Kč 

 § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 4009 – Neinvestiční transfery církvím a nábož. společ. - dotace dle Směrnice č. 1/2021 

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem          + 2.700.000 Kč 

 § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsob.  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 3939 – Neinvest. transf. fundacím, ústavům a o. p. s – Prevent 

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o. p. s.                          + 1.565.000 Kč 

 § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 
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 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 3838 – Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelům – právnickým osobám 

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5213 – Neinvestiční transfery nefinanč. podnikatelům – práv. osobám           + 300.000 Kč 

 § 4350 – Domovy pro seniory 

 

Zveřejněno dne 18. 5. 2022. 
 


