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SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V18 AŽ V23  
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021 

 
Vedoucí finančního odboru Magistrátu města České Budějovice v souladu 

s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 8. 12. 2020 
č. 204/2020, část II. 2., schválil: 

 
dne 8. 6. 2021: 
Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 18  
 
Vedoucí finančního odboru Magistrátu města České Budějovice schvaluje, v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města České Budějovice dne 8. 12. 2020 č. 204/2020, část II. 2., vnitřní rozpočtové 
opatření číslo V 18 – přesun části rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany životního prostředí 
z neinvestičních transferů spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020 – na podporu ochrany životního 
prostředí na neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím, neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým 
osobám a na neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem na položky dle právní formy 
žadatelů o dotaci, v celkové výši 262.076 Kč. 
 
Návrh na provedení vnitřního rozpočtového opatření číslo V 18 
 
Na základě požadavku odboru ochrany životního prostředí o převod části rozpočtu běžných výdajů 
z neinvestičních transferů spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020 – na podporu ochrany životního 
prostředí na neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, neinvestiční příspěvky zřízeným 
příspěvkovým organizacím, neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým 
osobám a na neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem dle právní formy žadatelů 
o dotaci:   
 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 2601 – Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 
 odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí 
 položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  
 § 3792 – Ekologická výchova a osvěta - 262.076 Kč 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 2604 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 
 odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí     
 položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 
 § 3792 – Ekologická výchova a osvěta +134.190 Kč 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 2603 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
 odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí     
 položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
 § 3792 – Ekologická výchova a osvěta + 50.000 Kč 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 2599 – Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům – fyzickým osobám 
 odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí     
 položka 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 
 § 3792 – Ekologická výchova a osvěta + 37.746 Kč 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 2602 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 
 odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí     
 položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 
 § 3792 – Ekologická výchova a osvěta + 40.140 Kč 
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dne 16. 6. 2021: 
Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 19  
 
Vedoucí finančního odboru Magistrátu města České Budějovice schvaluje, v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 8. 12. 2020 č. 204/2020, část II. 2., vnitřní rozpočtové 
opatření číslo V 19 – přesun části rozpočtu běžných výdajů odboru správy veřejných statků z nákupu 
ostatních služeb na služby peněžních ústavů – vedení portfoliového účtu ve výši 370.000 Kč. 
 
Návrh na provedení vnitřního rozpočtového opatření číslo V 19 
 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o převod části rozpočtu běžných výdajů z nákupu 
ostatních služeb na služby peněžních ústavů – vedení portfoliového účtu z důvodu změny položky 
a paragrafu dle platné rozpočtové sklady: 
 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2349 – Nákup ostatních služeb 
 odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  
 položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 370.000 Kč 

 § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 2349 – Služby peněžních ústavů – vedení portfoliového účtu 
 odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 
 položka 5163 – Služby peněžních ústavů + 370.000 Kč 
 § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 
 
dne 15. 6. 2021: 
Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 20 
 
Vedoucí finančního odboru Magistrátu města České Budějovice schvaluje, v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 8. 12. 2020 č. 204/2020, část II. 2, vnitřní rozpočtové 
opatření číslo V 20 – přesun části rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí z akcí neinvestiční 
transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným spol. – osobní asistence a neinvestiční transfery 
církvím a náboženským společnostem – dotace pečovatelské službě na akce neinvestiční transfery 
církvím a náboženským spol. – osobní asistence, neinvestiční transfery spolkům – pečovatelská služba, 
neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o. p. s. – pečovatelská služba a neinvestiční transfery církvím 
a náboženským společnostem – Taxík Maxík na položky dle právní formy žadatelů v celkové výši 
2.914.597 Kč.  
 
Návrh na provedení vnitřního rozpočtového opatření číslo V 20 
 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o převod části rozpočtu běžných výdajů z akcí 
neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným spol. – osobní asistence a neinvestiční 
transfery církvím a náboženským společnostem – dotace pečovatelské službě na akce neinvestiční 
transfery církvím a náboženským spol. – osobní asistence, neinvestiční transfery spolkům – 
pečovatelská služba, neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o. p. s. – pečovatelská služba 
a neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – Taxík Maxík na položky dle právní 
formy žadatelů: 
 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 3298 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným spol. – osobní asistence  
 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
 položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem    - 539.900 Kč 
 § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 2184 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace pečovatelské službě 
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 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
 položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem -2.374.697 Kč 
 § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 3253 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. – osobní asistence  
 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
 položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem     + 539.900 Kč 
 § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 4007 – Neinvestiční transfery spolkům – pečovatelská služba 
 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
 položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům   +1.003.950 Kč 
      § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 4006 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o. p. s. – pečovatelská služba 
 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
 položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem +1.235.700 Kč 
      § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 4010 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – Taxík Maxík 
 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
 položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem  +135.047 Kč 
      § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 
 
dne 16. 6. 2021: 
Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 21 
 
Vedoucí finančního odboru Magistrátu města České Budějovice schvaluje, v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 8. 12. 2020 č. 204/2020, část II. 2, vnitřní rozpočtové 
opatření číslo V 21 – přesun části rozpočtu běžných výdajů odboru kanceláře primátora z nákupu 
ostatních služeb – významné akce na neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – 
právnickým osobám – významné akce na položky dle právní formy žadatelů, v celkové výši 
1.080.000 Kč. 
 
Návrh na provedení vnitřního rozpočtového opatření číslo V 21 
 
Na základě požadavku odboru kanceláře primátora o převod části rozpočtu běžných výdajů z nákupu 
ostatních služeb – významné akce na neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – 
právnickým osobám – významné akce na položky dle právní formy žadatelů: 
 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 3444 – Nákup ostatních služeb – významné akce 
 odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora  
 položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 1.080.000 Kč 
 § 6171 – Činnost místní správy 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 3477 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. – práv. os. – významné akce 
 odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora  
 položka 5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. – práv. os + 600.000 Kč 
 § 3319 – Ostatní záležitosti kultury 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 3476 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. – práv. os. – významné akce 
 odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora  
 položka 5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. – práv. os + 480.000 Kč 
 § 3419 – Ostatní sportovní činnost 
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dne 16. 6. 2021: 
Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 22 
 
Vedoucí finančního odboru Magistrátu města České Budějovice schvaluje, v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 8. 12. 2020 č. 204/2020, část II. 2, vnitřní rozpočtové 
opatření číslo V 22 – přesun části rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí na poskytnutí dotací 
z Dotačního programu města Č. Budějovice na podporu sociální oblasti z neinvestičních transferů 
fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – dotace dle Směrnice č. 5/2020 na neinvestiční 
transfery církvím a nábož. společnostem – dotace dle Směrnice č. 5/2020, neinvestiční transfery 
spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020, neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně 
prospěšným společnostem – Prevent, neinvestiční transfery nefinanč. podnik. subjektům – právnickým 
osobám a neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – hospicová 
péče na položky dle právní formy žadatelů v celkové výši 5.006.000 Kč.  
 
 
Návrh na provedení vnitřního rozpočtového opatření číslo V 22 
 
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. 5/2020 na 
neinvestiční transfery církvím a nábož. společnostem – dotace dle Směrnice č. 5/2020, neinvestiční 
transfery spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020, neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně 
prospěšným společnostem – Prevent, neinvestiční transfery nefinanč. podnik. subjektům – právnickým 
osobám a neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – hospicová 
péče na poskytnutí dotací z Dotačního programu města Č. Budějovice na podporu sociální oblasti na 
položky dle právní formy žadatelů v celkové výši 5.006.000 Kč:  
 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 2181 – Neinvest. transf. fundacím, ústavům a o. p. s. – dotace dle Směrnice č. 5/2020 
 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
 položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o. p. s.                         – 5.006.000 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. 5/2020 
 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
 položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem + 2.354.000 Kč 
 § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsob.  
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 4008 – Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 
     odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
 položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům                                                           + 852.000 Kč 
     § 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 
 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.  + 1.300.000 Kč 
 § 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 3838 – Neinvestiční transfery nefinanč. podnik. subjektům – právnickým osobám 
 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
 položka 5213 – Neinvestiční transfery nefinanč. podnik. subjektům – práv. osobám    + 300.000 Kč 
 § 4350 – Domovy pro seniory 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 3698 – Neinvest. transf. fundacím, ústavům a o. p. s – hospicová péče 
 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
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 položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o. p. s.  + 200.000 Kč 
 § 3545 – Programy paliativní péče 
 
dne 23. 6. 2021: 
Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 23  
 
Vedoucí finančního odboru Magistrátu města České Budějovice schvaluje, v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města České Budějovice dne 8. 12. 2020 č. 204/2020, část II. 2., vnitřní rozpočtové 
opatření číslo V 23 – přesun části rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany životního prostředí 
z neinvestičních transferů spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020 – na podporu ochrany životního 
prostředí na neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem, neinvestiční 
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 
subjektům – fyzickým osobám a na neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím na položky 
dle právní formy žadatelů o dotaci, v celkové výši 442.007 Kč. 
 
Návrh na provedení vnitřního rozpočtového opatření číslo V 23 
 
Na základě požadavku odboru ochrany životního prostředí o převod části rozpočtu běžných výdajů 
z neinvestičních transferů spolkům - dotace dle Směrnice č. 5/2020 – na podporu ochrany životního 
prostředí na neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem, neinvestiční 
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 
subjektům – fyzickým osobám a na neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím na položky 
dle právní formy žadatelů o dotaci:   
 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 2601 – Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 5/2020 
 odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí 
 položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům  
 § 3792 – Ekologická výchova a osvěta - 442.007 Kč 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 3047 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 
 odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí     
 položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 
 § 3792 – Ekologická výchova a osvěta +60.000 Kč 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 2603 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
 odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí     
 položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 
 § 3792 – Ekologická výchova a osvěta + 95.000 Kč 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 2599 – Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům – fyzickým osobám 
 odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí     
 položka 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 
 § 3792 – Ekologická výchova a osvěta + 132.657 Kč 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
 akce/účel 4060 – Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 
 odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí     
 položka 5334 – Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 
 § 3792 – Ekologická výchova a osvěta + 154.350 Kč 
 
 
 
 

 


