
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 112 AŽ 138   
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 23. 8. 2021 Č. USNESENÍ 988/2021 
 
Rozpočtové opatření číslo 112 

Zapojení druhé splátky účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 9.730.715 Kč na úhradu nákladů souvisejících se 
zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2021 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných 
výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím související odvody. Současně snížení rozpočtu běžných výdajů 
(z rozpočtu města) kanceláře tajemníka 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 + 9.730.715,00 Kč 

 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 + 7.249.825,00 Kč 
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst. + 1.797.957,00 Kč 
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 652.484,00 Kč 
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 30.449,00 Kč 
§ 6171 – Činnost místní správy 

 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 - 7.249.825,00 Kč 
položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměst. - 1.797.957,00 Kč 
položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 652.484,00 Kč 
položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 30.449,00 Kč 
§ 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 - 9.730.715,00 Kč 

 
Rozpočtové opatření číslo 113 

Zapojení neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa za bonusové období 1. 2. – 
31. 5. 2021 ve výši 18.205.080,92 Kč ke zmírnění negativních dopadů zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 
2021 na daňové příjmy ve prospěch zvýšení zůstatku základního běžného účtu: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části  

akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98037) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu + 18.205.080,92 Kč 

 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 - 18.205.080,92 Kč 

 
Rozpočtové opatření číslo 114 

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2021 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 (UZ 389) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 221.000,00 Kč 
 
 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 389) 
odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení  
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 221.000,00 Kč 
§ 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

 
Rozpočtové opatření číslo 115 

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2021 ve prospěch zvýšení 
rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 389) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 1.560.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3714 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 389) 
odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal  
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.560.000,00 Kč 
§ 4350 – Domovy pro seniory 

 
Rozpočtové opatření číslo 116 

Zapojení mimořádné neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši 
9.062.073 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkových organizací: Domov pro seniory Hvízdal České 
Budějovice (6.176.504 Kč), Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice (136.778 Kč), Domov pro seniory Máj 
České Budějovice (2.748.791 Kč) na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů v souvislosti s trvajícími dopady epidemie    
COVID-19 (Program podpory E): 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13351) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 9.062.073,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3714 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13351) 
odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal  
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 6.176.504,00 Kč 
§ 4350 – Domovy pro seniory 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3715 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13351) 
odpovědné místo 265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská  
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 136.778,00 Kč 
§ 4350 – Domovy pro seniory 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3716 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13351) 
odpovědné místo 266 – Domov pro seniory Máj  
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 2.748.791,00 Kč 
§ 4350 – Domovy pro seniory 

 
Rozpočtové opatření číslo 117 

Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků – vratky průtokové dotace v rámci Operačního 
programu potravinové a materiální pomoci z projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 
2020/2021 od MŠ Sedmikráska ve prospěch nedaňových příjmů a navýšení běžných výdajů finančního odboru k vrácení 
účelové dotace v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu v roce 2021:  
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1352 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy + 32.517,45 Kč 
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4063 – Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi 
 (NZ/UZ 120113014 ve výši   4.877,62 Kč) 
    (NZ/UZ 120513014 ve výši 27.639,83 Kč)  
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 5366 – Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi + 32.517,45 Kč  
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 



Rozpočtové opatření číslo 118 
Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků – vratky průtokové dotace v rámci Operačního 

programu potravinové a materiální pomoci z projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 
2020/2021 od ZŠ a MŠ J. Š. Baara ve prospěch nedaňových příjmů a navýšení běžných výdajů finančního odboru k vrácení 
účelové dotace v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu v roce 2021:  
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1352 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy + 86.783,55 Kč 
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4063 – Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi 
 (NZ/UZ 120113014 ve výši 13.017,53 Kč) 
    (NZ/UZ 120513014 ve výši 73.766,02 Kč)  
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 5366 – Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi + 86.783,55 Kč  
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 
Rozpočtové opatření číslo 119 

Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků – vratky průtokové dotace v rámci Operačního 
programu potravinové a materiální pomoci z projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji 
2020/2021 od ZŠ a MŠ E. Destinové ve prospěch nedaňových příjmů a navýšení běžných výdajů finančního odboru k vrácení 
účelové dotace v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu v roce 2021:  
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1352 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy + 25.017,30 Kč 
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4063 – Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi 
 (NZ/UZ 120113014 ve výši   3.752,60 Kč) 
    (NZ/UZ 120513014 ve výši 21.264,70 Kč)  
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 5366 – Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi + 25.017,30 Kč  
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 
 

Rozpočtové opatření číslo 120 
Na základě požadavku finančního odboru o snížení zapojení finančních prostředků – vratky průtokové dotace v rámci 

Operačního programu potravinové a materiální pomoci z projektu Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském 
kraji 2020/2021 od MŠ Zeyerova na základě vyúčtování Jihočeského kraje snížením nedaňových příjmů a běžných výdajů 
finančního odboru:  
 snížení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1352 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy - 33,25 Kč 
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4063 – Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi 
 (NZ/UZ 120113014 ve výši   - 4,99 Kč) 
    (NZ/UZ 120513014 ve výši  - 28,26 Kč)  
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 5366 – Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi - 33,25 Kč  
§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 
Rozpočtové opatření číslo 121 

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III 
na projekt „MŠ Papírenská – Šablony III.“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ 
Papírenská: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063   67.380,92 Kč) 
   (NZ/UZ 103533063  381.825,08 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 449.206,00 Kč 
 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3958 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 103133063  67.380,92 Kč) 
     (NZ/UZ 103533063 381.825,08 Kč) 
odpovědné místo 201 – MŠ Papírenská 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 449.206,00 Kč 
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 
Rozpočtové opatření číslo 122 

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III 
na projekt „MŠ Jizerská Šablony III.“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ Jizerská: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063   72.150,32 Kč) 
   (NZ/UZ 103533063  408.851,68 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 481.002,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3856 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 103133063  72.150,32 Kč) 
     (NZ/UZ 103533063 408.851,68 Kč) 
odpovědné místo 205 – MŠ Jizerská 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 481.002,00 Kč 
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 
Rozpočtové opatření číslo 123 

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III 
na projekt „Šablony 3 MŠ Pražská 17“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ Pražská: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063   58.180,06 Kč) 
   (NZ/UZ 103533063  329.686,94 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 387.867,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3859 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 103133063  58.180,06 Kč) 
     (NZ/UZ 103533063 329.686,94 Kč) 
odpovědné místo 210 – MŠ Pražská 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 387.867,00 Kč 
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 
Rozpočtové opatření číslo 124 

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III 
na projekt „ZŠ Kubatova III.“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kubatova: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063    232.620,61 Kč) 
   (NZ/UZ 103533063  1.318.183,39 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.550.804,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3289 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 103133063    232.620,61 Kč) 
     (NZ/UZ 103533063 1.318.183,39 Kč) 
odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.550.804,00 Kč 
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 
Rozpočtové opatření číslo 125 

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy 
Šablony III na projekt „MŠ E. PITTERA ŠABLONY III.“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové 
organizace MŠ E. Pittera: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063    51.944,86 Kč) 
   (NZ/UZ 103533063   294.354,14 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 346.299,00 Kč 
 
 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3849 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 103133063    51.944,86 Kč) 
     (NZ/UZ 103533063  294.354,14 Kč) 
odpovědné místo 235 – MŠ E. Pittera 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 346.299,00 Kč 
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 
 

Rozpočtové opatření číslo 126 
Zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ze státního programu na podporu úspor energie na projekt 

„Zpracování zadávací dokumentace EPC projekt statutárního města České Budějovice“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných 
výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy (výdaje byly předfinancovány z rozpočtu města): 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 22009)                  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 219.373,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy    + 219.373,00 Kč 

      § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 127 

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Kulturní dědictví opatření č. 6 – Obnova 
pietních míst ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru správy veřejných statků k zajištění projektu „HROB – 
kamenné desky hrobu Johanna Lampela přichycené ke vnitřní hřbitovní zdi, Hřbitov Sv. Otýlie, České Budějovice“: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 457) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 40.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4064 – Opravy a udržování – pietní místa (UZ 457) 
odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 
položka 5171 – Opravy a udržování + 40.000,00 Kč 
§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 
 

Rozpočtové opatření číslo 128 
Zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku 

přestupkového řízení za 1. pololetí 2021 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části  

akce/účel 1117 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí + 102.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 102.000,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 129 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí na zvýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí mimořádných 
neinvestičních dotací na zajištění provozních nákladů organizacím Caplík, z.s. (50.000 Kč), Kulturně vzdělávací centrum 
Pansofie, o.p.s. (50.000 Kč) a M-Centrum pro mladou rodinu, z.s. (50.000 Kč), zapojením nespecifikované rezervy běžných 
výdajů finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 4062 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 
odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem + 50.000,00 Kč 
§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2183 – Neinvestiční transfery spolkům 
odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 100.000,00 Kč 
§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 
 



 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 150.000,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 130 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 
rozšiřující služby škol v celkové výši 66.150 Kč ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku zřízeným příspěvkovým 
organizacím ZŠ a MŠ Kubatova (29.475 Kč), MŠ Dlouhá (10.800 Kč) a ZŠ a MŠ Nová (25.875 Kč) na projekt „Indoor 
lyžování“: 
 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 - 66.150,00 Kč 
§ 3141 – Školní stravování 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2549 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  
odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO + 29.475,00 Kč 
§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2539 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  
odpovědné místo 206 – MŠ Dlouhá 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky PO + 10.800,00 Kč 
§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2550 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 
odpovědné místo 218 – ZŠ a MŠ Nová 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky PO + 25.875,00 Kč 
§ 3113 – Základní školy 

 
Rozpočtové opatření číslo 131 

Na základě požadavku odboru rozvoje a veřejných zakázek o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na 
konzultační, poradenské a právní služby do rozpočtu běžných výdajů odboru informačních a komunikačních technologií na 
zpracování dat a služeb souvisejících s IKT – podpora SW (17.800 Kč) a rozpočtu kapitálových výdajů na programové 
vybavení – Internet (171.000 Kč) na realizaci technické části projektu webových stránek ITI CBA.cz: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2449 – Konzultační, poradenské a právní služby 
odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek 
položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby - 188.800,00 Kč 
§ 3636 – Územní rozvoj 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3606 – Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologií – podpora SW 
odpovědné místo 116 – odbor informačních a komunikačních technologií 
položka 5168 – Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technologií + 17.800,00 Kč 
§ 6171 – Činnost místní správy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6076 – Programové vybavení - Internet 
odpovědné místo 116 – odbor informačních a komunikačních technologií 
položka 6111 – Programové vybavení + 171.000,00 Kč 
§ 6171 – Činnost místní správy 

 
Rozpočtové opatření číslo 132 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace 
MŠ K. Štěcha v celkové výši 547.000 Kč z důvodu úspory v položce opravy a udržování k poskytnutí investičního transferu 
pro pořízení strojních investic – 2 interaktivní panely pro vzdělávání v MŠ (242.000 Kč), mrazák pro školní kuchyni 
(60.000 Kč), chladničku pro školní kuchyni (45.000 Kč) a 2 klavíry (200.000 Kč); v rámci úpravy dochází ke změně závazného 
ukazatele opravy a udržování: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2562 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 
odpovědné místo 231 – MŠ K. Štěcha 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - 547.000,00 Kč 
§ 3111 – Mateřské školy 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6094 – Investiční transfery zřízeným PO 
odpovědné místo 231 – MŠ K. Štěcha 
položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO + 547.000,00 Kč 
§ 3111 – Mateřské školy 
 

Rozpočtové opatření číslo 133 
Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na stavební úpravy 

a přístavbu Autiscentra ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na akci DDHM – Autiscentrum pro finanční krytí veřejné 
zakázky na dodání vybavení Autiscentra drobným dlouhodobým majetkem: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 7057 – Stavební úpravy a přístavba - Autiscentrum 
odpovědné místo 112 – investiční odbor 
položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 1.900.000,00 Kč 
§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

 zvýšení rozpočtu výdajové části 
akce/účel 4061 – DDHM - Autiscentrum 
odpovědné místo 112 – investiční odbor 
položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek + 1.900.000,00 Kč 
§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

 
Rozpočtové opatření číslo 134 

Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – 
galerie v Domě umění pro finanční krytí vypsání veřejné zakázky a uzavření smlouvy na odměny příkazníkům k zajištění 
provozu výstavního prostoru Galerie současného umění a architektury v Domě umění v Českých Budějovicích v roce 2022 
(p. Škoda a Mgr. Kosová), zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění  
odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 732.000,00 Kč 
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 732.000,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 135 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – 

kácení, prořezávky, frézování na likvidaci rozsáhlých polomů stromů způsobených bouřkami v červenci v městských parcích, 
zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2337 – Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky, frézování  
odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 2.000.000,00 Kč 
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 2.000.000,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 
 

Rozpočtové opatření číslo 136 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na dofinancování nákladů na 

likvidaci černých skládek, zapojením rezervy kapitálových výdajů finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2324 – Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek 
odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 2.000.000,00 Kč 
§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady 
 
 
 
 



 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 2.000.000,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 137 

Na základě požadavku odboru rozvoje a veřejných zakázek o převod části rozpočtu běžných výdajů z DDHM – 
participativní rozpočet aj. na zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kultury a cestovního ruchu na DDHM – kultura na 
výrobu výstavního panelu pro prezentace kulturních akcí vč. participativního rozpočtu: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 4017 – DDHM – participativní rozpočet aj.  
odpovědné místo 122 – odbor rozvoje a veřejných zakázek  
položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 22.900,00 Kč 
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2076 – DDHM - kultura  
odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu  
položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek + 22.900,00 Kč 
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 
 

Rozpočtové opatření číslo 138 
Na základě požadavku investičního odboru o zapojení přijatého investičního příspěvku od cz Immobilien, s.r.o. ve prospěch 

kapitálových výdajů investičního odboru na rekonstrukci vodovodů na realizaci akce Přeložka vodovodu v ulici Průběžná: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části  

akce/účel 1353 – Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 
odpovědné místo 112 – Investiční odbor 
položka 3121 – Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku + 1.000.000,00 Kč 
§ 2310 – Pitná voda 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6732 – Rekonstrukce vodovodů 
odpovědné místo 112 – Investiční odbor 
položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 1.000.000,00 Kč 
§ 2310 – Pitná voda 

 


