
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 107 AŽ 111 A 113 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 21.09. 2020 Č. USNESENÍ 1126/2020 

 
Rozpočtové opatření číslo 107 

Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení 

zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných 

výdajů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice na vyplacení odměn: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 35024) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 607.695,52 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3715 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 35024) 

odpovědné místo 265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 607.695,52 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 108 
Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení 

zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných 

výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj na vyplacení odměn: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 35024) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.335.106,58 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3716 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 35024) 

odpovědné místo 266 – Domov pro seniory Máj  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.335.106,58 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 109 
Zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském 

kraji V“ na zajištění sociální služby Azylové domy na období 2019-2021 v celkové výši 2.263.568,72 Kč dle schválené 

monitorovací zprávy a žádosti o platbu č. 3 za období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 

příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České Budějovice: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů  (NZ/UZ 1041 13013 ve výši    188.453,38 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši 1.601.853,72 Kč) 

(NZ/UZ 1041 00106 ve výši   94.226,69 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 

 + 1.884.533,79 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části (ID 9824836) 
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným PO – Jeslová a azylová zařízení – Azylové domy 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši    188.453,38 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši 1.601.853,72 Kč) 

(NZ/UZ 1041 00106 ve výši   94.226,69 Kč) 

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 1.884.533,79 Kč 

paragraf 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

 

 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů  (NZ/UZ 1041 13013 ve výši   37.903,49 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši 322.179,69 Kč) 

(NZ/UZ 1041 00106 ve výši   18.951,75 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 

 + 379.034,93 Kč 

 

 



• zvýšení rozpočtu ve výdajové části (ID 7532777) 
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným PO – Jeslová a azylová zařízení – Azylové domy 

(NZ/UZ 1041 13013 ve výši   37.903,49 Kč) 

(NZ/UZ 1045 13013 ve výši 322.179,69 Kč) 

(NZ/UZ 1041 00106 ve výši   18.951,75 Kč) 

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 379.034,93 Kč 

paragraf 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

 

Rozpočtové opatření číslo 110 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění 

(za škody způsobené na majetku města) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru vnitřních věcí na opravu poškozené 

střechy objektu Kněžská 19 vlivem vichřice a poškození vozů Škoda Fabia a Škoda Superb při dopravních nehodách:  

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1091 – Přijaté pojistné náhrady 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady + 136.162,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2247 – Opravy a udržování - ostatní 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5171 – Opravy a udržování + 25.624,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2243 – Opravy a udržování – dopravních prostředků 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5171 – Opravy a udržování + 110.538,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 

Rozpočtové opatření číslo 111 
Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na rekonstrukci 

vodovodů ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na opravy a udržování – plánovaná obnova kanalizace ČOV na opravu 

mechanických česel (hrubé předčištění) a míchání kalu v uskladňovacích nádržích: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6732 – Rekonstrukce vodovodů 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 1.800.000,00 Kč 

paragraf 2310 – Pitná voda 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3922 – Opravy a udržování – plánovaná obnova kanalizace ČOV 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 5171 – Opravy a udržování + 1.800.000,00 Kč 

paragraf 2321 – Odvodnění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 

 

Rozpočtové opatření číslo 113 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové 

organizaci ZŠ O. Nedbala na dofinancování opravy sociálního zařízení pro celý II. stupeň (dokončení opravy v nestandartních 

podmínkách) zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru (v rámci úpravy rozpočtu dochází 

k navýšení závazného ukazatele opravy a udržování): 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2553 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 221 – ZŠ O. Nedbala 

položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 976.019,74 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 976.019,74 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 


