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SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V56, V57 A V 58 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020 

 

Vedoucí finančního odboru Magistrátu města České Budějovice v souladu 

s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice ze dne 9.12.2019 

č. 227/2019, část II. 2., schválil: 

 
dne 19.11.2020: 

Vnitřní rozpočtové opatření V 56 

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

vodohospodářské strojní investice na akci rekonstrukce kanalizací z důvodu správného zaúčtování 

položek týkajících se části elektro v souladu s účetními standardy u akce „Čerpací stanice odpadních 

vod – Dlouhý most – drtič“:   

• snížení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 6618 – Vodohospodářské strojní investice 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení      - 430.000 Kč 

paragraf 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 6731 – Rekonstrukce kanalizací 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby      + 430.000 Kč 

paragraf 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 

 

dne 20.11.2020: 

Vnitřní rozpočtové opatření V 57 

Na základě požadavku správního odboru o převod části rozpočtu běžných výdajů z akce ostatní osobní 

výdaje – odměny členům volebních komisí – volby do krajského zastupitelstva na akci poštovní služby 

– volby do krajského zastupitelstva na úhradu poštovného za zaslání odměn členům volebních komisí: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 2666 – Ostatní osobní výdaje – odměny členům VK – volby do KZ (UZ 98193) 

 odpovědné místo 110 – Správní odbor 

 položka 5021 – Ostatní osobní výdaje - 25.000 Kč 

 § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 2656 – Poštovní služby – volby do KZ (UZ 98193) 

 odpovědné místo 110 – Správní odbor 

 položka 5161 – Poštovní služby + 25.000 Kč 

 § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 

 

dne 30.11.2020: 

Vnitřní rozpočtové opatření V 58 

Na základě požadavku odboru kancelář tajemníka o převod části rozpočtu v rámci běžných výdajů 

z platů zaměstnanců v pracovním poměru na náhrady mezd v době nemoci z důvodu vyššího čerpání - 

dlouhodobé nemoci zaměstnanců:   

• snížení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

odpovědné místo 120 – Kancelář tajemníka                - 1.000.000 Kč 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 

paragraf 6171 – Činnost místní správy 
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• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 3128 – Náhrady mezd v době nemoci 

odpovědné místo 120 – Kancelář tajemníka                           + 1.000.000 Kč 

položka 5424 – Náhrady mezd v době nemoci     

paragraf 6171 – Činnost místní správy 

 

 


