
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 113 AŽ 118   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

 

Rada města České Budějovice dne 02.09.2019 č. usnesení 1154/2019 
 

Rozpočtové opatření číslo 113 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II 

na projekt „Podpora II.“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a ZUŠ Bezdrevská: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ 1031 UZ 33063 ve výši      448.075,81 Kč) 

                                                                                                             (NZ 1035 UZ 33063 ve výši   2.539.096,19 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

 + 2.987.172,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3201 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ 1031 UZ 33063 ve výši        448.075,81 Kč) 

                                                                                       (NZ 1035 UZ 33063 ve výši    2.539.096,19 Kč) 

odpovědné místo 214 – ZŠ a ZUŠ Bezdrevská  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 2.987.172,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 114 
Zapojení příjmů z veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku 

přestupkového řízení za 1. pololetí roku 2019 na zvýšení zůstatku základního běžného účtu: 

• 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 + 75.000,00 Kč 

• úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í   
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř.na bk. účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 75.000,00 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 115 
Na základě požadavku odboru útvar hlavního architekta na navýšení rozpočtu běžných výdajů na zajištění informační 

kampaně k rozšíření parkovacích zón v Českých Budějovicích zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního 

odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3342 – Nákup ostatních služeb – inzerce 

odpovědné místo 107 – Útvar hlavního architekta 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 668.369,00 Kč 

§ 3635 – Územní plánování  

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 668.369,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 116 
Na základě požadavku odboru rozvoje a veřejných zakázek o navýšení rozpočtu běžných výdajů pro finanční krytí vypsání 

veřejné zakázky na projekt "Zpracování strategické studie Město a voda" zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů 

finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2977 – Konzultační, poradenské a právní služby –Město a voda 

odpovědné místo 122 - odbor rozvoje a veřejných zakázek 

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 1.536.700,00 Kč 

§ § 2143 – Cestovní ruch 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.536.700,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 



 

 

Rozpočtové opatření číslo 117 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o navýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestiční dotace pro 

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. pro zajištění činnosti poradny v Českých Budějovicích zapojením 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2183 – Neinvestiční transfery spolkům 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům +       30.000,00 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 - 30.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 118 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o navýšení rozpočtu kapitálových výdajů k poskytnutí investiční dotace pro 

Městskou charitu České Budějovice na nákup automobilu pro Charitní pečovatelskou službu zapojením nespecifikované 

rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6525 – Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 6323 – Investiční transfery církvím a náboženským společnostem +       50.000,00 Kč 

§ 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým  

• 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 

 

 


