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SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 179 AŽ 193 

 V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2017 
 

Rada města České Budějovice dne 18.12.2017 č. usnesení 1730/2017 

 

 
Rozpočtové opatření číslo 179 

Na základě požadavku odboru ochrany životního prostředí o zapojení účelových prostředků poskytnutých ze státního 

rozpočtu na úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad 

zvýšených nákladů za I. pololetí roku 2017 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na neinvestiční transfery nefinančním 

podnikatelským subjektům – právnickým osobám, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části (UZ 29004) 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 85.050,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 29004) 
akce/účel 3521 – Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-právnickým osobám – výsadba melioračních dřevin 

odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí 

položka 5213 – Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-právnickým osobám + 85.050,00 Kč 

§ 1037 – Celospolečenské funkce lesů 

 

Rozpočtové opatření číslo 180 

Na základě žádosti příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice o snížení neinvestičního 

příspěvku na provoz z důvodu přehodnocení svého rozpočtu na rok 2017 (úspora závazného ukazatele spotřeba energie) ve 

prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy, navrhujeme:  

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2571 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 300.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 300.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 181 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt 

„MŠ J. Opletala, 22, ČB Šablony“ (2. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

MŠ J. Opletala, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši  35.266,56 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 199.843,84 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 235.110,40 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3825 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši  35.266,56 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 199.843,84 Kč) 

 

odpovědné místo 211 – MŠ J. Opletala 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 235.110,40 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 
 
Rozpočtové opatření číslo 182 

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení finančního daru od švýcarské kulturní nadace Pro 

Helvetia na výstavu  Peter Märkli „Drawings“ ve výstavním prostoru města České Budějovice v Domě umění ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1219 – Přijaté neinvestiční dary  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 2321 – Přijaté neinvestiční dary  + 42.576,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 
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 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 42.576,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 
Rozpočtové opatření číslo 183 

Na základě žádosti příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal o snížení investičního transferu (úspory 

z výběrových řízení) navrhujeme zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6037 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 35.891,00 Kč 

§ 4350 – Domov pro seniory 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 35.891,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 184 

Na základě žádosti příspěvkové organizace Mateřská škola Pražská o snížení investičního transferu (úspory z výběrových 

řízení) navrhujeme zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6483 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 210 – Mateřská škola Pražská 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 420,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 420,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 
Rozpočtové opatření číslo 185 

Na základě žádosti příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská o snížení neinvestičního příspěvku 

na provoz (z důvodu zvýšených výnosů příspěvku na péči) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru 

na nespecifikované rezervy, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2572 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 900.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 900.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 186 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení investičních transferů u školských příspěvkových organizací 

(úspory z výběrových řízení ZŠ) navrhujeme zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6089 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova  

položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 2.113,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6119 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 224 – ZŠ a MŠ Nerudova 

položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 29.575,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 
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 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6122 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 236 - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 

položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 4.900,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 36.588,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 187 
Na základě podkladů odboru školství a tělovýchovy o kontrole výše příspěvků na provoz u školských příspěvkových 

organizací (Mateřské školy a Základní školy) navrhujeme úpravu rozpočtu roku 2017, a to snížení rozpočtu běžných výdajů – 

neinvestičních příspěvků na provoz (včetně úprav závazných ukazatelů dle rozpisu) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných 

výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje 
akce/účel, odpovědné místo, položka, § - dle rozpisu - 1.451.500,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 1.451.500,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 188 

Na základě požadavku odboru vnitřních věcí o přesun části rozpočtu běžných výdajů z účelové dotace na výkon činnosti 

v oblasti sociální práce určených na cestovné ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy 

zaměstnanců a s tím související odvody. Současně navrhujeme snížení rozpočtu běžných výdajů (z rozpočtu města) odboru 

kancelář tajemníka ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2248 – Cestovné (UZ 13015) 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5173 – Cestovné - 5.454,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13015) 

akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost 

akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 

odpovědné místo 120 – kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 4.058,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost + 1.014,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 365,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 17,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části (bez UZ) 

akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost 

akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 

odpovědné místo 120 – kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 4.058,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost - 1.014,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 365,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 17,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 5.454,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
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Rozpočtové opatření číslo 189 
Na základě požadavku odboru vnitřních věcí o přesun části rozpočtu běžných výdajů z účelové dotace na výkon činnosti 

v oblasti sociálně-právní ochrany dětí určených na cestovné ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář 

tajemníka na platy zaměstnanců a s tím související odvody. Současně navrhujeme snížení rozpočtu běžných výdajů (z rozpočtu 

města) odboru kancelář tajemníka ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované 

rezervy: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2248 – Cestovné (UZ 13011) 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5173 – Cestovné - 43.457,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011) 

akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost 

akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 

odpovědné místo 120 – kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 32.329,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost + 8.082,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 2.910,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 136,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části (bez UZ) 

akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost 

akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 

odpovědné místo 120 – kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 32.329,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost - 8.082,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 2.910,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 136,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 43.457,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 190 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí o přesun části rozpočtu běžných výdajů z účelové dotace na výkon činnosti 

v oblasti sociálně-právní ochrany dětí určených na ochranné pomůcky, knihy, učební pomůcky a tisk, nákup materiálu jinde 

nezařazený, nájemné, služby školení a vzdělávání, zpracování dat a služby s inform. a komunik. technologií a nákup ostatních 

služeb – SPOD ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím 

související odvody. Současně navrhujeme snížení rozpočtu běžných výdajů (z rozpočtu města) odboru kancelář tajemníka ve 

prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011) 

akce/účel 3781 – Ochranné pomůcky - SPOD 

akce/účel 3733 – Knihy, učební pomůcky a tisk – SPOD 

akce/účel 3758 – Nákup materiálu jinde nezařazený – SPOD 

akce/účel 3797 – Nájemné – SPOD 

akce/účel 3735 – Služby školení a vzdělávání – SPOD 

akce/účel 3806 – Zpracování dat a služby s inform. a komunik. technologií – SPOD 

akce/účel 3736 – Nákup ostatních služeb – SPOD 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5132 – Ochranné pomůcky  - 5.000,00 Kč 

položka 5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk - 906,00 Kč 

položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený - 2.917,67 Kč 

položka 5164 – Nájemné - 5.162,50 Kč 

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání - 23.340,00 Kč 

položka 5168 – Zpracování dat a služby s inform. a komunik. technologií - 2.650,00 Kč 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 5.503,83 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 
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 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011) 

akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 

akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 

odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 33.834,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 8.459,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 3.045,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 142,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části (bez UZ) 

akce/účel 2409 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

akce/účel 2414 – Povinné pojistné na soc. zabezp. a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 

akce/účel 2415 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

akce/účel 2416 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 

odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 33.834,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. - 8.459,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 3.045,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 142,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 45.480,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 191 

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o navýšení rozpočtu nedaňových příjmů z parkovacích karet 

na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na financování správy parkovacích systémů, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1055 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – parkovací karty  

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 2111 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků + 260.000,00 Kč 

§ 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2754 – Nákup ostatních služeb – parkovací systémy 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 260.000,00 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 
 
Rozpočtové opatření číslo 192 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestiční dotace 

pro HC LVI 2009, z. s. na Vánoční hokejový turnaj, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního 

odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2136 – Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 35.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 35.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 
Rozpočtové opatření číslo 193 

Zapojení účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního 

hospodáře za III. čtvrtletí roku 2017 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany životního prostředí na neinvestiční 

transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám a na účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - 

činnost OLH, navrhujeme: 

 

 



_________________________________________________________________________________________________________________ 
Ing. Vacíková D. 6 18.12.2017 
 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 29008) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 176.714,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 29008) 
akce/účel 3516 – Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyzickým osobám – činnost OLH 

akce/účel 3518 – Účelové neinv.transf.fyzickým osobám – činnost OLH 

odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí 

položka 5212 – Neinv.transf.nefin.podnik.subj.-fyzickým osobám + 162.787,00 Kč 

položka 5493 – Účelové neinv.transf.fyzickým osobám + 13.927,00 Kč 

§ 1036 – Správa v lesním hospodářství 


