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SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 12 AŽ 16   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 

 

Rada města České Budějovice dne 19.02.2018 č. usnesení 212/2018 
 

 
Rozpočtové opatření číslo 12 

Na základě schváleného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města České Budějovice na rok 2018 

(v souladu se schváleným zákonem číslo 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018) navrhujeme 

následující úpravu rozpočtu:  

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1088 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu + 1.792.200,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy +  1.792.200,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 13 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na poskytnutí investičního 

transferu zřízené příspěvkové organizaci - ZŠ a MŠ T. G. Masaryka na nákup strojního vybavení školní kuchyně vysoutěžené 

v r. 2017 (smlouva s budoucím dodavatelem byla dodatkována a realizace je prodloužena do září 2018), navrhujeme zapojení 

rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6122 – Investiční transfery zřízeným PO – ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 

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

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO + 1.500.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.500.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 14 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

rozšiřující služby škol ve prospěch zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ L. Kuby na realizaci 

mezinárodního projektu EDISON, navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3564 – Ostatní nákupy jinde nezařazené – projekty rozšiřující služby škol 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené - 11.820,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2552 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 220 – ZŠ a MŠ L. Kuby 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 11.820,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 15 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na navýšení rozpočtu běžných výdajů na kompletní realizaci 

exteriérové výstavy Umění ve městě, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2095 – Nákup ostatních služeb – Kulturní léto 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 200.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  
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odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 200.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

Rozpočtové opatření číslo 16 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na poskytnutí finančního 

daru zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara pro DPS Carmína za jeho vzornou reprezentaci města České 

Budějovice, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2121 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO + 30.000,00 Kč 

§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 30.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 


