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SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 4 AŽ 8   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 

 

Rada města České Budějovice dne 29. 1. 2018 č. usnesení 120/2018 
 
Rozpočtové opatření číslo 4 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí na zapojení státního příspěvku na výkon pěstounské péče pro rok 2018 

poskytnutého Úřadem práce České republiky na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na výkon pěstounské péče, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13010) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.920.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3464 – Nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče (UZ 13010) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 1.920.000,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství  

 

Rozpočtové opatření číslo 5 
Vrácení nevyčerpané účelové dotace v rámci finančního vypořádání za rok 2017 (dotace na zabezpečení výdajů 

spojených s konáním dodatečných voleb do zastupitelstva obce Hradce) zapojením zůstatku základního běžného účtu 

k 31.12.2017, navrhujeme: 

 úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í   
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 2.010,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 98074) 
akce/účel 2581 – Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi   

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5366 – Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi + 2.010,00 Kč 

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 

 

Rozpočtové opatření číslo 6 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na navýšení rozpočtu běžných výdajů na zajištění propagace 

Turistického portálu navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3851 – Nákup ostatních služeb – Turistický portál 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 84.000,00 Kč 

§ 2143 – Cestovní ruch 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 84.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 7 
Na základě požadavku správního odboru na zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů spojených 

s konáním volby prezidenta České republiky v roce 2018 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98008) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu + 2.230.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 98008) 
akce/účel, položka - dle rozpisu 

odpovědné místo 110 – správní odbor + 2.230.000,00 Kč 

§ 6118 – Volba prezidenta republiky 
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Rozpočtové opatření číslo 8 
Na základě požadavku správního odboru o zapojení nevyčerpaných prostředků za rok 2017 (na financování volby 

prezidenta České republiky 2018) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů zapojením zůstatku základního běžného účtu 

k 31.12.2017, navrhujeme: 

 úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í   
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 1.595.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 98008)  
akce/účel, položka - dle rozpisu + 1.595.000,00 Kč 

odpovědné místo 110 – správní odbor 

§ 6118 – Volba prezidenta republiky 


