SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 102 AŽ 106
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020
RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 7. 9. 2020 Č. USNESENÍ 1076/2020
Rozpočtové opatření číslo 102
Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci „Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón na rok 2020“ na navýšení rozpočtu běžných výdajů odboru památkové péče k poskytnutí
neinvestičních transferů:
 zvýšení rozpočtu v příjmové části
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 34054)
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
+
400.000,00 Kč
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 4029 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. – právnickým osobám – regenerace MPR (UZ 34054)
akce/účel 3572 – Opravy a udržování – opravy pro zabezpečení kulturní památky – regenerace MPR (UZ 34054)
akce/účel 4030 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám – regenerace MPR (UZ 34054)
odpovědné místo 121 – odbor památkové péče
položka 5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. – právnickým osobám
+
150.000,00 Kč
položka 5171 – Opravy a udržování
+
151.000,00 Kč
položka 5493 – Účelové neinv. transfery fyz. osobám
+
99.000,00 Kč
§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek

Rozpočtové opatření číslo 103
Zapojení druhé splátky účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 9.504.105 Kč na úhradu nákladů souvisejících se
zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2020 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných
výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím související odvody (9.354.105 Kč) a ve prospěch rozpočtu
běžných výdajů odboru sociálních věcí na služby školení a vzdělávání - SPOD (150.000 Kč). Současně snížení rozpočtu
běžných výdajů (z rozpočtu města) kanceláře tajemníka (9.354.105 Kč) na zvýšení zůstatku základního běžného účtu:

 zvýšení rozpočtu v příjmové části





akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13011)
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
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
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst.
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění
§ 6171 – Činnost místní správy
zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13011)
akce/účel 3735 – Služby školení a vzdělávání – SPOD
odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí
položka 5167 – Služby školení a vzdělávání
§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

+

9.504.105,00 Kč

+
+
+
+

6.969.233,00 Kč
1.728.370,00 Kč
627.231,00 Kč
29.271,00 Kč

+

150.000,00 Kč

-

6.969.233,00 Kč
1.728.370,00 Kč
627.231,00 Kč
29.271,00 Kč

-

9.354.105,00 Kč

 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
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst.
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění
§ 6171 – Činnost místní správy

 úprava rozpočtu financování
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Rozpočtové opatření číslo 104
Na základě požadavku správního odboru na zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů spojených
s konáním voleb do zastupitelstva kraje ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů:
 zvýšení rozpočtu v příjmové části
akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98193)
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
+
2.806.000,00 Kč
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 98193)
akce/účel dle rozpisu
odpovědné místo 110 - správní odbor
položky dle rozpisu
+
2.806.000,00 Kč
§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

Rozpočtové opatření číslo 105
Zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2020
ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jihočeské divadlo:

 zvýšení rozpočtu v příjmové části
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 34352)
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

+

15.400.000,00 Kč

+

15.400.000,00 Kč

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 3239 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 34352)
odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
§ 3311 – Divadelní činnost

Rozpočtové opatření číslo 106
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty
rozšiřující služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ a MŠ) na
vzdělávací projekt „Děti do bruslí“:

 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
§ 3141 – Školní stravování

-

241.000,00 Kč

+

77.000,00 Kč

+

77.000,00 Kč

+

32.000,00 Kč

+

22.000,00 Kč

+

33.000,00 Kč

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 2549 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – ZŠ a MŠ Kubatova
odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
§ 3113 – Základní školy

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 2556 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím
odpovědné místo 224 – ZŠ Nerudova
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
§ 3113 – Základní školy

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 2539 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
odpovědné místo 206 – MŠ Dlouhá
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
§ 3111 – Mateřské školy

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 2542 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
odpovědné místo 210 – MŠ Pražská
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
§ 3111 – Mateřské školy

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 2538 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
odpovědné místo 205 – MŠ Jizerská
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
§ 3111 – Mateřské školy

