
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 114 AŽ 135 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 19. 10. 2020 Č. USNESENÍ 1258/2020 

 
Rozpočtové opatření číslo 114 

Zapojení finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov 

platných od 1. 1. 2021 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany životního prostředí: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
      akce/účel 1333 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 

odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí 

položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   + 502.609,00 Kč 

§ 1036 – Správa v lesním hospodářství 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3928 – Nákup ostatních služeb - lesní hospodářské osnovy 

odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 502.609,00 Kč 

§ 1036 – Správa v lesním hospodářství 

 

Rozpočtové opatření číslo 115 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III 

na projekt „MŠ Opletala – Šablony III.“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ Opletala: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063   67.588,37 Kč) 

   (NZ/UZ 103533063  383.000,63 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 450.589,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3825 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 103133063  67.588,37 Kč) 

     (NZ/UZ 103533063 383.000,63Kč) 

odpovědné místo 211 – MŠ J. Opletala 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 450.589,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 116 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III 

na projekt „Sedmikráska III.“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ Sedmikráska: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063   69.028,66 Kč) 

   (NZ/UZ 103533063  391.162,34 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 460.191,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3824 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 103133063   69.028,66 Kč) 

     (NZ/UZ 103533063 391.162,34 Kč) 

odpovědné místo 207 – MŠ V. Špály 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 460.191,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 117 
Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků - vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony 

I) od ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ve prospěch nedaňových příjmů a navýšení běžných výdajů finančního odboru k vrácení účelové 

dotace v rámci finančního vypořádání ukončeného projektu v roce 2020:  

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1095 – Ostatní přijaté vratky transferů – FV  (NZ/UZ 103133063   4.051,17 Kč) 

    (NZ/UZ 103533063 22.956,83 Kč)  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 27.008,00 Kč 

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 

 

 

 

 

 



 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2742 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně 

 (NZ/UZ 103133063   4.051,17 Kč) 

 (NZ/UZ 103533063 22.956,83 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně + 27.008,00 Kč 

§ 6402 – Finanční vypořádání minulých let 

 
Rozpočtové opatření číslo 118 

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 Hvízdal České Budějovice na vyplacení odměn: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 35025) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.730.286,88 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3714 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 35025) 

odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.730.286,88 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 119 
Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (MPSV) poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2020 v celkové výši 

2.971.371 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkových organizací: Centrum sociálních služeb 

Staroměstská České Budějovice (67.361 Kč), Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice (860.520 Kč), Domov pro seniory 

Máj České Budějovice (1.982.230 Kč) a Jeslová a azylová zařízení České Budějovice (61.260 Kč) na kompenzaci vícenákladů, 

výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislostí s epidemií COVID-19: 

 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 + 2.971.371,00 Kč 

 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 + 67.361,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 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 + 860.520,00 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 + 1.982.230,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13351) 

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 61.260,00 Kč 

§ paragraf 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 

 

Rozpočtové opatření číslo 120 
Zapojení neinvestiční účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na podporu mimořádného finančního 

ohodnocení sociálních pracovníků obecních úřadů v souvislosti s epidemií COVID-19  ve prospěch rozpočtu běžných výdajů 

odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím související odvody na úseku sociální pomoci: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13015) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 90.846,00 Kč 

 

 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13015) 

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 

odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 67.897,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 16.838,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 6.111,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 

Rozpočtové opatření číslo 121 
Zapojení neinvestiční účelové dotace z operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt „Potravinová 

pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ 

Jizerská: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    8.097,70 Kč) 

   (NZ/UZ 120513014  45.887,00 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 53.984,70 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4033 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   

odpovědné místo 205 – MŠ Jizerská 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 53.984,70 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 

Rozpočtové opatření číslo 122 
Zapojení neinvestiční účelové dotace z operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt „Potravinová 

pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ 

Sedmikráska: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    5.102,20 Kč) 

   (NZ/UZ 120513014  28.912,55 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 34.014,75 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4034 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   

odpovědné místo 207 – MŠ Sedmikráska 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 34.014,75 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 

Rozpočtové opatření číslo 123 
Zapojení neinvestiční účelové dotace z operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt „Potravinová 

pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ 

Zeyerova: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    2.106,72 Kč) 

   (NZ/UZ 120513014  11.938,08 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 14.044,80 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4035 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   

odpovědné místo 209 – MŠ Zeyerova 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 14.044,80 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 

Rozpočtové opatření číslo 124 
Zapojení neinvestiční účelové dotace z operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt „Potravinová 

pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ 

U Pramene: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    2.304,23 Kč) 

   (NZ/UZ 120513014  13.057,27 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 15.361,50 Kč 

 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4036 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   

odpovědné místo 212 – MŠ U Pramene 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 15.361,50 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 

Rozpočtové opatření číslo 125 
Zapojení neinvestiční účelové dotace z operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt „Potravinová 

pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ 

Neplachova: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    5.003,46 Kč) 

   (NZ/UZ 120513014  28.352,94 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 33.356,40 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4037 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   

odpovědné místo 233 – MŠ Neplachova 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 33.356,40 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 

Rozpočtové opatření číslo 126 
Zapojení neinvestiční účelové dotace z operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt „Potravinová 

pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ 

Nerudova: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    3.555,09 Kč) 

   (NZ/UZ 120513014  20.145,51 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 23.700,60 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4038 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   

odpovědné místo 234 – MŠ Nerudova 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 23.700,60 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 

Rozpočtové opatření číslo 127 
Zapojení neinvestiční účelové dotace z operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt „Potravinová 

pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ 

a MŠ E. Destinové: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    3.752,60 Kč) 

   (NZ/UZ 120513014  21.264,70 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 25.017,30 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4039 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   

odpovědné místo 222 – ZŠ a MŠ E. Destinové 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 25.017,30 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 

Rozpočtové opatření číslo 128 
Zapojení neinvestiční účelové dotace z operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt „Potravinová 

pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ 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 (NZ/UZ 120113014  14.154,52 Kč) 

   (NZ/UZ 120513014  80.208,98 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 94.363,50 Kč 

 

 

 

 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4040 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   

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

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 94.363,50 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 

Rozpočtové opatření číslo 129 
Zapojení neinvestiční účelové dotace z operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt „Potravinová 

pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ 

a MŠ Kubatova: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    3.752,60 Kč) 

   (NZ/UZ 120513014  21.264,70 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 25.017,30 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4041 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   

odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 25.017,30 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 

Rozpočtové opatření číslo 130 
Zapojení neinvestiční účelové dotace z operačního programu potravinové a materiální pomoci na projekt „Potravinová 

pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ 

a MŠ Vl. Rady: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 120113014    2.468,81 Kč) 

   (NZ/UZ 120513014  13.989,94 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 16.458,75 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4042 – Neinvestiční transfery zřízeným PO   

odpovědné místo 237 – ZŠ a MŠ Vl. Rady 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 16.458,75 Kč 

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 

 

Rozpočtové opatření číslo 131 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2020 ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská 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 + 100.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3715 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 389) 

odpovědné místo 265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 100.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 132 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2020 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 + 1.350.000,00 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 + 1.350.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

 



Rozpočtové opatření číslo 133 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2020 ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj 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 + 1.500.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3716 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 389) 

odpovědné místo 266 – Domov pro seniory Máj  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.500.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 134 
Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na stavební úpravy silnic 

ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – geometrické zaměření na zajištění úhrady vypracování 

geometrického plánu chodníku v obci Kaliště: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6816 – Stavební úpravy silnic 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 40.000,00 Kč 

paragraf 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3186 – Nákup ostatních služeb – geometrické zařízení 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 40.000,00 Kč 

paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 135 
Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na stavební úpravy silnic 

ve prospěch rozpočtu běžných výdajů na opravy a udržování – komunikace k finančnímu krytí akce „Mánesova ulice – silnice 

II/156 – úprava přídlažby Novohradská ulice“: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6816 – Stavební úpravy silnic 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 40.000,00 Kč 

paragraf 2212 – Silnice 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3803 – Opravy a udržování - komunikace 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 5171 – Opravy a udržování + 40.000,00 Kč 

paragraf 2212 – Silnice 

 


