
 

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 115 AŽ 122   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 

 

Rada města České Budějovice dne 17. 09. 2018 č. usnesení 1223/2018 

 
Rozpočtové opatření číslo 115 

Na základě požadavku odboru vnitřních věcí na navýšení rozpočtu běžných výdajů pro zajištění úklidových služeb 

v budovách magistrátu města s firmou ČS, náhradní plnění vyplývající z nově uzavřené smlouvy, navrhujeme zapojení 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2233 – Nákup ostatních služeb – dodavatelský úklid 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 893.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 893.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 116 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o zvýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestičního transferu 

pro Auticentrum o. p. s. na dofinancování venkovního dětského hřiště v prostorách organizace určeného pro děti s poruchou 

autistického spektra, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2181 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem + 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 117 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o zvýšení rozpočtu běžných výdajů na úhradu části nákladů 

vynaložených společností ACEK CZECH s. r. o. na likvidaci nebezpečného odpadu zjištěného na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města České Budějovice při rekonstrukci pozemní komunikace v ul. Mikuláše z Husi, navrhujeme zapojení 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3912 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené + 755.725,00 Kč 

§ 3721 – Sběr a svoz nebezpečných odpadů 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 755.725,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 118 
Zapojení příjmů z FV 2017, a to doplatku dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2017 na 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru (předfinancováno z rozpočtu města), navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 13011) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 971.361,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 971.361,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 



 

 

Rozpočtové opatření číslo 119 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje v rámci Krajského dotačního programu na podporu poskytovatelům 

sociálních služeb pro rok 2018 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení 

České Budějovice, navrhujeme: 

 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 + 598.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3713 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 389) 

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 598.000,00 Kč 

§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 

 

Rozpočtové opatření číslo 120 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o zvýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestičního 

transferu nadačnímu fondu NOVÉ ČESKO na projekt Protidrogový vlak – REVOLUTION TRAIN, navrhujeme zapojení 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3913 – Protidrogová prevence 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5229 – Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím + 50.000,00 Kč 

§ 3541 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi 

 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 121 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Zvýšení 

kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská 11, ČB“ (2. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové 

organizace ZŠ Dukelská, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši 103.183,20 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 584.704,80 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 687.888,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3285 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši 103.183,20 Kč) 

  (UZ 1035 33063 ve výši 584.704,80 Kč) 

odpovědné místo 225 – ZŠ Dukelská 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 687.888,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 122 
Na základě požadavku odboru informačních a komunikačních technologií na navýšení rozpočtu běžných výdajů pro 

zajištění finančního krytí pro veřejnou zakázku na pověřence ochrany osobních údajů statutárního města České Budějovice, 

navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy kapitálových výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2369 – Konzultační, poradenské a právní služby 

odpovědné místo 116 – Odbor informačních a komunikačních technologií 

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby + 2.000.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 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 

 


