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SCHVÁLENÁ VNITŘNÍ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO V 67 A V 68 

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 7. 12. 2022: 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 67 

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

modernizace systému řízení křižovatek na akci Dopravní informační a řídící centrum – stroje a zařízení 

z důvodu zaúčtování položek v souladu s účetními standardy: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 7003 – Modernizace systému řízení křižovatek (NZ/UZ 105591628) 

     odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

  položka 6121 – Stavby            - 4.610.000 Kč 

  § 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

 akce/účel 7077 – Dopravní informační a řídící centrum – stroje a zařízení 

                                      (bez UZ                   ve výši     1.150.000 Kč) 

                                                                           (NZ/UZ 105591628 ve výši     3.010.000 Kč) 

                                                                           (NZ/UZ 105191628 ve výši        450.000 Kč) 

                                                                                                                                          +  4.610.000 Kč 

     odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

 položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení     

 § 2212 – Silnice 

 

dne 9. 12. 2022: 

Vnitřní rozpočtové opatření číslo V 68 

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 vysoké nemocnosti zaměstnanců:   

 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

 odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstn. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech -1.000.000 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             +1.000.000 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 

 

Zveřejněno dne 9. 12. 2022. 


