
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 117 AŽ 132   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 18. 7. 2022 Č. USNESENÍ 1007/2022 
 

 
Rozpočtové opatření číslo 117 

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

platných od 1. 1. 2023, částku pro rok 2022 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany životního prostředí na nákup 

ostatních služeb – lesní hospodářské osnovy: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
      akce/účel 1333 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady – lesní hospodářské osnovy 

odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí 

položka 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady   + 468.270,00 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 + 468.270,00 Kč 

§ 1036 – Správa v lesním hospodářství 

 

Rozpočtové opatření číslo 118 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro 

rok 2022 na spolufinancování nákladů, které souvisejí s poskytováním základních činností sociálních služeb ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů zřízené 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 + 1.248.000,00 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 + 1.248.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 119 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022 ve prospěch zvýšení 

rozpočtu běžných výdajů zřízené 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 + 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 + 500.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 

Rozpočtové opatření číslo 120 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na vznik a realizaci divadelních představení na Otáčivém hledišti 

v Českém Krumlově v roce 2022 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů zřízené příspěvkové organizace Jihočeské 

divadlo České Budějovice: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 746) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 4.000.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3239 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 746) 

odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo České Budějovice 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 4.000.000,00 Kč 

§ 3311 – Divadelní činnost 

 

Rozpočtové opatření číslo 121 
Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost v roce 2022 ve 

prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů zřízené příspěvkové organizace Jihočeské divadlo: 



 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 34352) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 19.405.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3239 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 34352) 

odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 19.405.000,00 Kč 

§ 3311 – Divadelní činnost 

 

Rozpočtové opatření číslo 122 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu „Expedice „Poznáváme Novohradsko“ ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ Pohůrecká: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 473) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 60.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4114 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 473) 

odpovědné místo 227 – ZŠ Pohůrecká 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 60.000,00 Kč 

§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta 

 

Rozpočtové opatření číslo 123 
Zapojení 2. zálohy k investiční dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci Operačního programu Doprava na 

projekt „Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice“ na zvýšení zůstatku základního běžného účtu (výdaje byly 

předfinancovány z přijatého úvěru): 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1116 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů (NZ/UZ 1055 91628) 

   odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů + 318.526,45 Kč 

 úprava rozpočtu financování  
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -     318.526,45 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 124 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

rozšiřující služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizace ZŠ Pohůrecká 

na realizaci adaptačních kurzů pro 6. ročníky: 

 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 - 64.400,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2558 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  

odpovědné místo 227 – ZŠ Pohůrecká 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 64.400,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 125 
Na základě požadavku odboru kancelář tajemníka o převod finančních prostředků části dotace na výkon pěstounské péče 

z rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí z nákupu ostatních služeb – výkon pěstounské péče ve prospěch rozpočtu 

běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy a s tím související odvody zaměstnanců na úseku sociální pomoci v celkové 

výši 764.078 Kč: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3464 – Nákup ostatních služeb – výkon pěstounské péče (UZ 13010) 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 764.078,00 Kč 

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13010) 

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 – Pojistné na zák. poj. odpověd. zaměst. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z pov. 



odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 569.272,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 141.180,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 51.235,00 Kč 

položka 5038 – Poj. na zák. poj. odpověd. zaměst. za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z pov. + 2.391,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 

Rozpočtové opatření číslo 126 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové 

organizace ZŠ Máj I na úhradu obědů pro ukrajinské žáky za měsíc červen 2022 zapojením nespecifikované rezervy – Ukrajina 

alokované u finančního odboru v běžných výdajích: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4116 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – Ukrajina (ZJ 100) 

odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 32.670,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 4079 – Nespecifikované rezervy – Ukrajina 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 32.670,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 127 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové 

organizace ZŠ Máj II na úhradu mezd a s tím souvisejících odvodů pracovníků socializačních adaptačních tříd za měsíc červen 

2022 zapojením nespecifikované rezervy – Ukrajina alokované u finančního odboru v běžných výdajích (v rámci úpravy 

dochází ke změně závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost): 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4117 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – Ukrajina (ZJ 100) 

odpovědné místo 216 – ZŠ Máj II 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 139.832,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 4079 – Nespecifikované rezervy – Ukrajina 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 139.832,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 128 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Nová na úhradu mezd, OON a s tím souvisejících odvodů pracovníků socializačních adaptačních tříd 

(245.950 Kč) a na úhradu obědů ukrajinských žáků (142.375 Kč) za měsíc červen 2022 zapojením nespecifikované rezervy – 

Ukrajina alokované u finančního odboru v běžných výdajích (v rámci úpravy dochází ke změně závazného ukazatele mzdy 

a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost): 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4115 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – Ukrajina (ZJ 100) 

odpovědné místo 218 – ZŠ a MŠ Nová 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 388.325,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 4079 – Nespecifikované rezervy – Ukrajina 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 388.325,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 
Rozpočtové opatření číslo 129 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o navýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí mimořádného 

finančního příspěvku společnosti CBH2013, a. s. za reprezentaci města České Budějovice a mimořádné výsledky A-týmu mužů 

v sezóně 2021/2022 zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3331 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – práv. osobám – podpora sportu 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám + 500.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

 

 

 



 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy -     500.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 130 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o navýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí mimořádného 

finančního příspěvku spolku Volejbalový klub České Budějovice, z.s. (500.000 Kč) za reprezentaci města České Budějovice 

a mimořádné výsledky A-týmu mužů v sezóně 2021/2022 a poskytnutí neinvestiční dotace spolku SK Vodní slalom, z.s. 

(400.000 Kč) na pořádání sportovní akce Mistroství Evropy juniorů a do 23 let zapojením nespecifikované rezervy běžných 

výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2872 – Neinvestiční transfery spolkům 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 900.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 900.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 131 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové 

organizace MŠ K. Štěcha v celkové výši 139.500 Kč z důvodu úspory v položce opravy a udržování k poskytnutí investičního 

transferu na realizaci prací investičního charakteru v MŠ – pořízení vnitřních žaluzií v šesti třídách a 6 ks okenních sítí 

v kuchyňkách u tříd ve 2. pavilonu a dvou třídách ve 3. pavilonu (94.500 Kč) a dále zamykacích okenních klik v 1. NP v šesti 

třídách (45.000 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 - 139.500,00 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 + 139.500,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 
Rozpočtové opatření číslo 132 

Na základě požadavku odboru kancelář primátora o navýšení běžných výdajů na nákup ostatních služeb – Ukrajina na 

finanční krytí výdajů za kyvadlovou dopravu trasy Nádraží ČB – terminál letiště Planá zapojením nespecifikované rezervy – 

Ukrajina alokované u finančního odboru: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4079 – Nespecifikované rezervy – Ukrajina 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 100.000,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4081 – Nákup ostatních služeb – Ukrajina (ZJ 100) 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora   

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 100.000,00 Kč  

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

 

Zveřejněno dne 27. 7. 2022. 


