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SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 17 AŽ 19   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 

 

Rada města České Budějovice dne 05.03.2018 č. usnesení 301/2018 
 

 
Rozpočtové opatření číslo 17 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na poskytnutí investičního transferu příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 

Nerudova na nákup elektrické pánve do školní kuchyně navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů 

finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6119 – Investiční transfery zřízeným PO  

odpovědné místo 224 – ZŠ Nerudova 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 139.864,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 139.864,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 18 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt 

„MŠ Větrná 24, ČB - ŠABLONY“ (2. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

MŠ Větrná, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši   37.328,16 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 211.526,24 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 248.854,40 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3846 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši   37.328,16 Kč)  

   (UZ 1035 33063 ve výši 211.526,24 Kč) 

odpovědné místo 203 – MŠ Větrná 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 248.854,40 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

 

Rozpočtové opatření číslo 19 
Na základě požadavku odboru kanceláře tajemníka navrhujeme přesun části rozpočtu běžných výdajů z odboru sociálních 

věcí na nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče 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 3464 – Nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče (UZ 13010) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 1.054.664,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13010) 

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 + 784.602,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost + 196.151,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 70.615,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 3.296,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 
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 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 - 784.602,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp.na zaměstnanost - 196.151,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 70.615,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 3.296,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 1.054.664,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 


