
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 122 AŽ 127   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

 

Rada města České Budějovice dne 23.09.2019 č. usnesení 1266/2019 
 

Rozpočtové opatření číslo 122 
Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci „Programu regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón na rok 2019“ na navýšení rozpočtu běžných výdajů odboru památkové péče k poskytnutí 

neinvestičních transferů: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 34054) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 474.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 34054) 

akce/účel 2443 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. – právnickým osobám 

akce/účel 3572 – Opravy a udržování – opravy pro zabezpečení kulturní památky 

odpovědné místo 121 – odbor památkové péče 

položka 5213 – Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj. – právnickým osobám + 450.000,00 Kč 

položka 5171 – Opravy a udržování +               24.000,00Kč 

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 

 
Rozpočtové opatření číslo 123 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na přesun části rozpočtu kapitálových výdajů odboru školství 

a tělovýchovy z akce investiční transfery spolkům ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na akci 

základní školy – stavby k zajištění zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci a přístavbu školní tělocvičny 

v ZŠ Pohůrecká: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6252 – Investiční transfery spolkům 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 6322 – Investiční transfery spolkům - 1.500.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6267 – Základní školy – stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 612l – Budovy, haly a stavby  + 1.500.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 124 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na přesun části rozpočtu kapitálových výdajů odboru školství 

a tělovýchovy z akce investiční transfery spolkům ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na akci 

základní školy – stavby k zajištění zpracování projektové dokumentace na nástavbu pavilonu TV v ZŠ Máj I.: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6252 – Investiční transfery spolkům 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 6322 – Investiční transfery spolkům - 1.500.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6267 – Základní školy – stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 612l – Budovy, haly a stavby  + 1.500.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 125 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na přesun části rozpočtu kapitálových výdajů odboru školství 

a tělovýchovy z akce investiční transfery spolkům ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního odboru na akci 

základní školy – stavby k zajištění zpracování projektové dokumentace na přístavbu výtahu u pavilonu 2. stupně 

v ZŠ O. Nedbala: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6252 – Investiční transfery spolkům 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 6322 – Investiční transfery spolkům  - 500.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 



• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6267 – Základní školy – stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 612l – Budovy, haly a stavby                                                                                                 + 500.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 126 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na přesun části rozpočtu běžných výdajů odboru školství 

a tělovýchovy z akce neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů investičního 

odboru na akci základní školy – stavby k zajištění zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy školního atria 

v ZŠ a MŠ Kubatova: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2136 – Neinvestiční transfery spolkům – sport mládeže  

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům -            200.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6267 – Základní školy – stavby 

odpovědné místo 112 – investiční odbor 

položka 612l – Budovy, haly a stavby                                                                                                 +  200.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 127 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění 

(za škody způsobené na majetku města) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru vnitřních věcí na nákup ostatních 

služeb – nákladní přeprava, stěhování (12.237 Kč), nákup ostatních služeb (4.114 Kč) a opravu podlah (55.902 Kč) na úhradu 

nákladů spojených s poškozením přívodu vody k baterii pod dřezem kuchyňské linky ve 2. patře budovy radnice:  

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1091 – Přijaté pojistné náhrady 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady + 72.253,00 Kč 

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2239 – Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 12.237,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2240 – Nákup ostatních služeb  

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 4.114,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy  

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2245 – Opravy a udržování – podlah 

odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí 

položka 5171 – Opravy a udržování + 55.902,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 


