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SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V 29 AŽ V 32 

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 21. 6. 2022: 

Návrh na provedení vnitřního rozpočtového opatření číslo V 29 

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

neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – dotace pečovatelské službě a neinvestiční 

transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným spol. – osobní asistence na akce neinvestiční 

transfery církvím a náboženským spol. – osobní asistence, neinvestiční transfery spolkům – 

pečovatelská služba a neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o. p. s. – pečovatelská služba na 

položky dle právní formy žadatelů: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 2184 – Neinv. transfery církvím a náboženským spol. – dotace pečovatelské službě 

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. -2.444.500 Kč 

 § 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 3298 – Neinv. transfery fundacím, ústavům a o. p. s. – osobní asistence  
 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o. p. s.    - 533.000 Kč 

 § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 3253 – Neinv. transfery církvím a náboženským spol. – osobní asistence  

 odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

 položka 5223 – Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem     + 533.000 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                  + 990.000 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 – Neinv. transfery fundacím, ústavům a o. p. s.  +1.454.500 Kč 

     § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 

 

dne 23. 6. 2022: 

Návrh na provedení vnitřního rozpočtového opatření číslo V 30 

Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu kapitálových výdajů z akce 

rekonstrukce vodovodů na akci vodohospodářské strojní investice z důvodu správného zaúčtování 

položek v souladu s účetními standardy: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 6732 – Rekonstrukce vodovodů 

 odpovědné místo 112 – investiční odbor  

 položka 6121 – Stavby                   - 4.450.000 Kč 

 § 2310 – Pitná voda 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 6620 – Vodohospodářské strojní investice 

 odpovědné místo 112 – investiční odbor 

 položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení                 + 4.450.000 Kč 

 § 2310 – Pitná voda 
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dne 23. 6. 2022: 

Návrh na provedení vnitřního rozpočtového opatření číslo V 31 

Na základě požadavku investičního odboru o převod části rozpočtu kapitálových výdajů z akce 

rekonstrukce vodovodů na akci vodohospodářské strojní investice z důvodu správného zaúčtování 

položek v souladu s účetními standardy: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 6732 – Rekonstrukce vodovodů 

 odpovědné místo 112 – investiční odbor  

 položka 6121 – Stavby                   - 3.100.000 Kč 

 § 2310 – Pitná voda 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 6620 – Vodohospodářské strojní investice 

 odpovědné místo 112 – investiční odbor 

 položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení                 + 3.100.000 Kč 

 § 2310 – Pitná voda 

 
dne 24. 6. 2022: 

Návrh na provedení vnitřního rozpočtového opatření číslo V 32 

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o převod části rozpočtu běžných výdajů z akce 

nákup ostatních služeb – separovaný sběr na akci nákup ostatních služeb – separovaný sběr k dalšímu 

využití dle správného zatřídění rozpočtové skladby: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2321 – Nákup ostatních služeb – separovaný sběr 

 odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

 položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 1.285.100 Kč 

 § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 4110 – Nákup ostatních služeb – separovaný sběr k dalšímu využití 

 odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

 položka 5169 – Nákup ostatních služeb                            + 1.285.100 Kč 

 § 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 

 

 

Zveřejněno dne 27. 6. 2022. 


