
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 123 AŽ 133   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 

 

Rada města České Budějovice dne 22.10.2018 č. usnesení 1322/2018 
 

Rozpočtové opatření číslo 123 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení investičního transferu příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 

Kubatova ve výši 497.498 Kč (úspora z veřejné zakázky) na zvýšení neinvestičního příspěvku na opravu střešních světlíků 

(41 ks) ve výši 490.000 Kč a zároveň na zvýšení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru ve výši 7.498 Kč (v rámci 

úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele opravy a udržování), navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6089 - ZŠ a MŠ Kubatova, Č. Budějovice 

odpovědné místo 217 - ZŠ a MŠ Kubatova, Č. Budějovice 

položka 6351 – Investiční transfery zřízených PO - 497.498,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2549 – ZŠ a MŠ Kubatova, Č. Budějovice 

odpovědné místo 217 - ZŠ a MŠ Kubatova, Č. Budějovice 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO + 490.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů – příští období 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 7.498,00 Kč 

      § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 124 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí na navýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestičního transferu 

pro Rodinné centrum MADLENKA České Budějovice na zajištění provozu centra a realizaci projektu OSTROV OBJEVŮ – 

univerzita pro batolata, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3798 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám  

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5212 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám  

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence                                    + 20.000,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 20.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 125 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu na navýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup vstupenek pro 

hosty vedení města pozvané na koncert věnovaný 100. výročí vzniku samostatného Československého státu v divadelním sále 

Domu kultury Metropol dne 28. října 2018, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2102 – Věcné dary 

odpovědné místo 104 – Odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5194 – Věcné dary + 15.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 15.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 

 

 



Rozpočtové opatření číslo 126 
Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektu „X International Competition – Festival of Musical 

and Artistic Creativity 2018 – Švédsko, Finsko, Estonsko“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ J. Š. Baara, navrhujeme:  

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 34070) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 40.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 3527 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara (UZ 34070) 
odpovědné místo 223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 40.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 
 

Rozpočtové opatření číslo 127 
Na základě požadavku správního odboru na zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů spojených 

s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98187) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu + 4.062.500,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 98187) 
akce/účel dle rozpisu 

odpovědné místo 110 - správní odbor  

položky dle rozpisu + 4.062.500,00 Kč 

§ 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 

 

Rozpočtové opatření číslo 128 
Zapojení zálohy investiční dotace z Operačního programu Doprava na projekt „Strategické detektory a kamerový 

dohledový systém v Českých Budějovicích – I. etapa“ na splátku úvěru u KB, a. s. (výdaje byly předfinancovány v roce 2017 

z přijatého úvěru), navrhujeme: 

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

   odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů + 784.539,80 Kč 

 úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í   
akce/účel 8037 – Uhraz. splátky dlouh. přij. půjč. prostř. – KB, a. s. – fin. dotačních a dalších inv. akcí v období 2017-2023 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8124 – Uhraz. splátky dlouh. přij. půjč. prostř. + 784.539,80 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 129 
Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci „Programu regenerace městských památkových rezervací 

a městských památkových zón na rok 2018“ na navýšení rozpočtu běžných výdajů odboru památkové péče k poskytnutí 

neinvestičních transferů, navrhujeme: 

 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 + 400.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 34054) 

akce/účel 2722 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 

akce/účel 2680 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 

akce/účel 3419 – Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti 

odpovědné místo 121 – odbor památkové péče 

položka 5493 – Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám + 200.000,00 Kč 

položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem +    100.000,00 Kč 

položka 5341 – Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti  + 100.000,00 Kč 

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 

§ 6330 – Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 

 

 



Rozpočtové opatření číslo 130 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

rozšiřující služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ Kubatova 

a ZŠ Nerudova na vzdělávací projekt „Děti do bruslí“, navrhujeme: 

 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 - 126.000,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2549 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 

odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 63.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2556 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 

odpovědné místo 224 – ZŠ Nerudova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 63.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 131 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Mateřská 

škola Čéčova - Šablony“ (2. zálohová platba) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

MŠ Čéčova, navrhujeme: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 1031 33063 ve výši 33.937,92 Kč) 

 (UZ 1035 33063 ve výši 192.314,88 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 226.252,80 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3887 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 1031 33063 ve výši 33.937,92 Kč) 

   (UZ 1035 33063 ve výši 192.314,88 Kč) 

odpovědné místo 232 – MŠ Čéčova 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 226.252,80 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 132 

Na základě požadavku investičního odboru na přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na akci Sportovní 

zařízení města – stavby na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Sportovní zařízení města na financování 

opravy regeneračního zázemí na fotbalovém stadionu a na opravu elektrického rozvaděče na plaveckém stadionu (v rámci 

úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele opravy a udržování), navrhujeme: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6392 – Sportovní zařízení města - stavby  

odpovědné místo 112 – investiční odbor  -  600.000,00 Kč 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby  

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3483 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 250 – Sportovní zařízení města České Budějovice 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 600.000,00 Kč 

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

 

Rozpočtové opatření číslo 133 
Na základě podkladů odboru školství a tělovýchovy o kontrole výše příspěvků na provoz u školských příspěvkových 

organizací (Mateřské školy a Základní školy) navrhujeme úpravu rozpočtu roku 2018, a to snížení rozpočtu běžných výdajů – 

neinvestičních příspěvků na provoz (včetně úprav závazných ukazatelů dle rozpisu) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných 

výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje 
akce/účel, odpovědné místo, položka, § - dle rozpisu - 1.573.090,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 1.573.090,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 


