
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 102 AŽ 112, 114 AŽ 116   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 20. 6. 2022 Č. USNESENÍ 906/2022 
 
Rozpočtové opatření číslo 102 

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Veřejná kulturní vystoupení Českobudějovického 

dětského pěveckého sboru Carmína na území Jihočeského kraje“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ J. Š. Baara: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 428) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 49.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3527 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 428) 

odpovědné místo 223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 49.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 103 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Českobudějovický dětský pěvecký sbor Carmína – 

činnost osmi oddělení“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ J. Š. Baara: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 415) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 100.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3621 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 415) 

odpovědné místo 223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 100.000,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

 

Rozpočtové opatření číslo 104 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt 

„Celoroční výstavní činnost 2022“ ve výstavním prostoru města (Galerie současného umění a architektury) v Domě umění ve 

prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 34070) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 720.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění (UZ 34070) 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 720.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 105 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové 

organizace MŠ Dlouhá na úpravu školní zahrady zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2539 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  

odpovědné místo 206 – MŠ Dlouhá 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky PO + 266.569,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 266.569,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 

 

 

 

 



Rozpočtové opatření číslo 106 
Na základě žádosti odboru školství a tělovýchovy o poskytnutí investičního transferu zřízené příspěvkové organizaci 

MŠ K. Štěcha na pořízení myčky černého nádobí (havárie) zapojením rezervy investičních výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6094 – Investiční transfery zřízeným PO 

odpovědné místo 231 – MŠ K. Štěcha 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO          +     420.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy investičních výdajů - 420.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 107 

Na základě žádosti odboru správy veřejných statků o poskytnutí investičního transferu zřízené příspěvkové organizaci 

Sportovní zařízení města České Budějovice na realizaci akce „Zvětšení počtu revizních otvorů ve střešním plášti objektu 

Plovárny České Budějovice“ zapojením rezervy investičních výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6404 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 250 – Sportovní zařízení města České Budějovice 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.950.000,00 Kč 

§ 3412 – Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 6901 – Rezervy investičních výdajů - 1.950.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 108 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí na zvýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí mimořádné neinvestiční 

dotace organizaci Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie na částečnou úhradu nedoplatků za poskytované sociální 

služby občanům města České Budějovice zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3850 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím + 50.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 50.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 109 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 

organizace ZŠ Máj I na úhradu obědů pro ukrajinské žáky za měsíc květen 2022 zapojením nespecifikované rezervy – Ukrajina 

alokované u finančního odboru v běžných výdajích: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4093 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Ukrajina  

odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 33.528,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 4079 – Nespecifikované rezervy - Ukrajina 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 33.528,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

 

Rozpočtové opatření číslo 110 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 

organizace ZŠ Máj II na úhradu mezd a s tím souvisejících odvodů pracovníků socializační adaptační třídy za měsíc květen 

2022 zapojením nespecifikované rezervy – Ukrajina alokované u finančního odboru v běžných výdajích (v rámci úpravy 

dochází ke změně závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost): 

 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4094 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Ukrajina  

odpovědné místo 216 – ZŠ Máj II 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 95.053,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 4079 – Nespecifikované rezervy - Ukrajina 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 95.053,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 111 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Nová na úhradu mezd a s tím souvisejících odvodů pracovníků socializačních adaptačních tříd 

(229.267 Kč) a na úhradu obědů ukrajinských žáků (151.725 Kč) za měsíc květen 2022 zapojením nespecifikované rezervy – 

Ukrajina alokované u finančního odboru v běžných výdajích (v rámci úpravy dochází ke změně závazného ukazatele mzdy 

a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost): 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4092 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - Ukrajina  

odpovědné místo 218 – ZŠ a MŠ Nová 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 380.992,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 4079 – Nespecifikované rezervy - Ukrajina 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 380.992,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 112 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb 

– EHMK na zajištění finančního krytí objednávek a smluv v rámci kandidatury města České Budějovice na EHMK 2028 

(realizace a produkce programu KUL.TURISTA, tvorba uměleckého programu kandidatury, PR komunikace kandidatury) 

zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4054 – Nákup ostatních služeb – EHMK  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 1.000.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.000.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 114 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřizovaných 

příspěvkových organizací (základních škol) na podporu vybavování žáků I. ročníků základních škol učebnicemi, školními 

potřebami a učebními pomůckami pro školní rok 2022/2023 zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního 

odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel, odpovědné místo, položka, § – dle rozpisu           +     512.500,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 512.500,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 115 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o zapojení příjmů z přijatých vratek transferů a podobných příjmů ve 

prospěch rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb pro mediální propagaci: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  

akce/účel 1165 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy         +            100.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 4107 – Nákup ostatních služeb – mediální služby 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 100.000,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 116 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup drobného 

dlouhodobého hmotného majetku – kolostavy na pořízení nových 12 ks kolostavů k umístění na náměstí Přemysla Otakara II. 

v rámci realizace projektu zklidnění dopravy v centru města zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního 

odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2702 – DDHM –  kolostavy 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek + 255.000,00 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy -  255.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 

Zveřejněno dne 27. 6. 2022. 


