
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 128 AŽ 139   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

 

Rada města České Budějovice dne 07.10.2019 č. usnesení 1296/2019 
 

Rozpočtové opatření číslo 128 
Zapojení peněžitého daru od Jihočeského kraje za reprezentaci Jihočeského kraje prostřednictvím Dětského pěveckého 

sboru Carmína při ZŠ a MŠ J. Š. Baara na XVII. Mezinárodním festivalu umělecké tvořivosti mládeže v Jekatěrinburgu ve 

prospěch rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy (výdaje byly předfinancovány z rozpočtu 

města): 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů  

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 500.000,00 Kč 

• zvýšení 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 129 
Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektu „XIV. International Festival of Music and Arts 

UNDER THE PARIS SKY 2019, Francie“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ J. Š. Baara:  

• 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 + 30.000,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3527 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (UZ 34070) 

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

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO + 30.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 130 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II 

na projekt „Nerudovka“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ Nerudova: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ 1031 UZ 33063 ve výši      546.878,11 Kč) 

                                                                                                             (NZ 1035 UZ 33063 ve výši   3.098.975,89 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

 + 3.645.854,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3263 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ 1031 UZ 33063 ve výši      546.878,11  Kč) 

                                                                                       (NZ 1035 UZ 33063 ve výši   3.098.975,89 Kč) 

odpovědné místo 224 – ZŠ Nerudova 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 3.645.854,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 131 
Zapojení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 140.385 Kč na pokrytí výdajů souvisejících při přípravě 

sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy 

zaměstnanců a s tím související odvody: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98018) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu + 140.385,00 Kč 

 

 

 

 

 



• zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 98018) 

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 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 

odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 104.594,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 25.939,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 9.413,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 439,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 

Rozpočtové opatření číslo 132 
Zapojení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 48.740 Kč na pokrytí výdajů souvisejících s provedením 

harmonizace základních sídelních jednotek na území správního obvodu obce s rozšířenou působností v roce 2019 ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců a s tím související odvody: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98020) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu + 48.740,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 98020) 

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 – Povinné pojistné na úrazové pojištění 

odpovědné místo 120 – odbor kancelář tajemníka 

položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 36.314,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 9.006,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 3.268,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 152,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 

Rozpočtové opatření číslo 133 
Na základě požadavku odboru památkové péče o snížení rozpočtu běžných výdajů z nespecifikovaných rezerv – dotace dle 

Směrnice č. 3/2018 z důvodu přehodnocení rozpočtu ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na 

nespecifikované rezervy: 
• snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3023 – Nespecifikované rezervy – dotace dle Směrnice č. 3/2018 

odpovědné místo 121 – odbor památkové péče 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy                                                                                           - 92.223,00 Kč 

§ 3322 – Zachování a obnova kulturních památek 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy                                                                                          + 92.223,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 134 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

rozšiřující služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ E. Destinové na 

adaptační pobyty žáků 6. tříd: 

• 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 - 16.000,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2554 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 222 – ZŠ a MŠ E. Destinové  

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 16.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 



Rozpočtové opatření číslo 135 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

rozšiřující služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím (MŠ) na florbalové 

turnaje předškoláků – „Mistráček 2019/2020“: 

• 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 - 41.000,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2549 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – ZŠ a MŠ Kubatova 

odpovědné místo 217 – ZŠ a MŠ Kubatova 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                                  +         4.555,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2555 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 223 – ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Č. Budějovice 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  +      4.555.00 Kč 

§ 3113 - Základní školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2536 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 201 – MŠ Papírenská 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 4.555,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2537 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 203 – MŠ Větrná 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 4.555,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2539 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 206 – MŠ Dlouhá 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 4.560,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2540 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 207 – MŠ Sedmikráska V. Špály 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  +  4.555,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2543 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 211 MŠ J. Opletala 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  + 4.555,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2544 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 212 – MŠ U Pramene 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  +  4.555,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy  

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2561 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 230 – MŠ Vrchlického 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  +             4.555,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 136 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 

rozšiřující služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím (ZŠ a MŠ) na 

vzdělávací projekt „Děti do bruslí“: 

• 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 - 200.400,00 Kč 

§ 3141 – Školní stravování 

 



• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2549 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO – ZŠ a MŠ Kubatova 

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 příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 224 – ZŠ Nerudova 

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

§ 3113 – Základní školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2542 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 210 – MŠ Pražská 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                                  +          11.400,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2538 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 205 – MŠ Jizerská 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                                  +          27.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2539 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 206 – MŠ Dlouhá 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 36.000,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 137 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů z akce neinvestiční transfery 

spolkům – sport mládeže ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů k poskytnutí investiční dotace SH ČMS – Sbor 

dobrovolných hasičů Kaliště na pořízení přenosné motorové stříkačky TOHATSU: 

• 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 - 212.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

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

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 6322 – Investiční transfery spolkům + 212.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

 

Rozpočtové opatření číslo 138 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na opravy 

a udržování – hřiště ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů určených na budovy, haly a stavby – oplocení hřišť na zvýšení 

oplocení veřejného sportoviště Otavská z důvodu poškozování balkonu a fasády sousedního domu uživateli sportoviště při 

míčových hrách: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2133 – Opravy a udržování – hřiště 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5171 – Opravy a udržování - 155.000,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6053 – Budovy, haly a stavby – oplocení hřišť  

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby + 155.000,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

 

Rozpočtové opatření číslo 139 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o 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 rekonstrukci a rozšíření stávajícího hřiště 

v ZŠ Máj I.: 

 

 

 



• 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 -            350.000,00 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                                                                                                 +  350.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

 


