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SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 22 AŽ 35   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 

 

Rada města České Budějovice dne 26. 3. 2018 č. usnesení 385/2018 
 

 
Rozpočtové opatření číslo 22 

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Moderní 

vzdělávání v MŠ Zeyerova“ (2. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

MŠ Zeyerova, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši   33.456,84 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 189.588,76 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 223.045,60 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3840 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši   33.456,84 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 189.588,76 Kč) 

odpovědné místo 209 – MŠ Zeyerova 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 223.045,60 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 23 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Škola pro 

každého“ (2. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ Pohůrecká, 

navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši 261,90 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 1.484,10 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.746,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3286 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši 261,90 Kč) 

  (UZ 1035 33063 ve výši 1.484,10 Kč) 

odpovědné místo 227 – ZŠ Pohůrecká 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.746,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 24 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Inkluze“ 

(2. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ Matice školské, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši 83.255,40 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 471.780,60 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 555.036,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3206 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši 83.255,40 Kč) 

  (UZ 1035 33063 ve výši 471.780,60 Kč) 

odpovědné místo 219 – ZŠ Matice školské 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 555.036,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 25 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Sedmikráska“ 

(2. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ V. Špály, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši  30.947,64 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 175.369,96 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 206.317,60 Kč 
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 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3824 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši  30.947,64 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 175.369,96 Kč) 

 

odpovědné místo 207 – MŠ V. Špály 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 206.317,60 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 26 
Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na parkoviště Jírovcova 

ve prospěch rozpočtu běžných výdajů určených na konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky (vratka 

„půjčených“ finančních prostředků použitých na úhradu dodávky a montáže dovybavení sanitárních buněk pro veřejnost), 

navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 7001 – Parkoviště Jírovcova 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 33.000,00 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2277 – Konzultační, poradenské a právní služby – technické posudky 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 33.000,00 Kč 

§ 3635 – Územní plánování 

 
Rozpočtové opatření číslo 27 

Na základě požadavku správního odboru na navýšení rozpočtu běžných výdajů určených na zpracování znaleckých 

posudků soudními znalci potřebných k řešení přestupků ve správním řízení (navýšení agendy, minulá léta v kompetenci 

Policie ČR), navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2917 – Nákup ostatních služeb 

odpovědné místo 110 – správní odbor  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 600.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 600.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 28 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 33.700.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3714 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 33.700.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 29 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 19.646.000,00 Kč 
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 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3715 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 19.646.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

 

Rozpočtové opatření číslo 30 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České Budějovice, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 22.355.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3716 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305) 

odpovědné místo 266 – Domov pro seniory Máj  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 22.355.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 31 
Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR a požadavku odboru sociálních věcí o snížení státního příspěvku na výkon 

pěstounské péče pro rok 2018 navrhujeme snížení rozpočtu běžných výdajů na výkon pěstounské péče: 

 snížení 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 - 44.000,00 Kč 

 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 - 44.000,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

 

Rozpočtové opatření číslo 32 
Na základě žádosti odboru vnitřních věcí na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na zajištění veterinární péče o opuštěné 

a handicapované kočky v městském útulku České Budějovice navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů 

finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2231 – Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 160.000,00 Kč 

§ 1014 – Ozdrav. hospod. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veterin. péče 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 160.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 33 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na poskytnutí neinvestiční 

dotace Volejbalovému klubu České Budějovice na uhrazení nákladů spojených s reprezentací města v Champions league 

a  Poháru evropské volejbalové federace v soutěžním ročníku 2017/2018 navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy 

běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2965 – Neinvestiční transfery spolkům – Volejbalový klub ČB 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 600.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 600.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
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Rozpočtové opatření číslo 34 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na budovy, haly a stavby – 

místní památníky na pořízení památníku bývalého vojenského hřbitova v Plavské ulici, navrhujeme zapojení rezervy 

kapitálových výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6498 – Budovy, haly a stavby – místní památníky 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 84.000,00 Kč 

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 84.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 35 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na kulturní předměty na 

pořízení busty T. G. Masaryka v Tyršově sadu v Kněžských Dvorech, navrhujeme zapojení rezervy kapitálových výdajů 

finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6499 – Kulturní předměty 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 6127 – Kulturní předměty + 74.000,00 Kč 

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 74.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 


