
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 133 AŽ 147   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2022 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 22. 8. 2022 Č. USNESENÍ 1154/2022 
 

 
Rozpočtové opatření číslo 133  

Zapojení neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa za bonusové období 

22. 11. 2021 – 31. 1. 2022 ve výši 250.342,77 Kč ke zmírnění negativních dopadů zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním 

bonusu pro rok 2022 na daňové příjmy ve prospěch zvýšení zůstatku základního běžného účtu: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části  
akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98043) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu + 250.342,77 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 -      250.342,77 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 134  
Zapojení investiční dotace z Ministerstva životního prostředí z Operačního programu životní prostředí 2014–2020 na 

financování projektu „Snížení energetické náročnosti MŠ Papírenská“ ve prospěch zvýšení zůstatku základního běžného účtu 

(výdaje byly předfinancovány z přijatého úvěru): 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1114 – Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 1065 15974) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 4.927.134,00 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 -   4.927.134,00 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 135  
Zapojení investiční dotace z Ministerstva životního prostředí z Operačního programu životní prostředí 2014–2020 na 

financování projektu „Snížení energetické náročnosti MŠ Papírenská – rekuperace“ ve prospěch zvýšení zůstatku základního 

běžného účtu (výdaje byly předfinancovány z přijatého úvěru): 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1114 – Ostatní invest. přijaté transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 1065 15974) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 1.114.228,50 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 -   1.114.228,50 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 136 
Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt „České Budějovice – Asistent prevence kriminality – 2022“ 

ve výši 586.440 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie na platy a s tím související odvody asistentů 

prevence kriminality, ostatní osobní výdaje (DPP pro mentora), školení, supervize a příspěvek na telefonní kartu: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části (UZ 14032) 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 586.440,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 14032) 
akce/účel 2000 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru 

akce/účel 3505 – Ostatní osobní výdaje  

akce/účel 2001 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  

akce/účel 2002 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 

akce/účel 2020 – Služby elektronických komunikací  

akce/účel 2025 – Služby školení a vzdělávání – referentské aj.  

akce/účel 2031 – Nákup ostatních služeb 

odpovědné místo 100 – Městská policie 

      položka 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 355.160,00 Kč 

položka 5021 – Ostatní osobní výdaje + 54.000,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zam. + 88.080,00 Kč 



položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 31.960,00 Kč 

položka 5162 – Služby elektronických komunikací + 8.640,00 Kč 

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání + 37.800,00 Kč  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 10.800,00 Kč 

§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 

 

Rozpočtové opatření číslo 137 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 

Jihočeské divadlo na realizaci projektu „Jihočeské divadlo venkovu“: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 92) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 1.500.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3239 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 92) 

odpovědné místo 271 – Jihočeské divadlo  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.500.000,00 Kč 

§ 3311 – Divadelní činnost 

 

Rozpočtové opatření číslo 138 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na zajištění projektu výstavy „Lawrence Carroll“ v galerii v Domě umění 

ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kultury cestovního ruchu na nákup ostatních služeb – galerie v Domě 

umění: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 428) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 45.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění (UZ 428) 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 45.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 139 
Zapojení finančního daru od Jihočeského kraje na podporu kandidatury města na Evropské hlavní město kultury 2028 ve 

výši 1.500.000 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kultury a cestovního ruchu na neinvestiční transfery 

spolkům – EHMK k poskytnutí finančního daru spolku Budějovice 2028, z.s. na podporu činností souvisejících s kandidaturou: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 94) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 1.500.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4073 – Neinvestiční transfery spolkům – EHMK (UZ 94) 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 1.500.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 140 
Zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci programu Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné 

ochrany na lokální úrovni v roce 2022 na realizaci projektu „Ukrajinské komunitní centrum NADIJA“ ve výši 950.000 Kč ve 

prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí na ostatní platy – refundace – Ukrajina (749.880 Kč) a s tím 

související odvody – Ukrajina (142.506 Kč), nákup materiálu jinde nezařazený – Ukrajina (30.000 Kč), nákup ostatních služeb 

– Ukrajina (18.614 Kč) a služby elektronických komunikací – Ukrajina (9.000 Kč):  

 zvýšení rozpočtu v příjmové části (UZ 14007, ZJ 100) 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 950.000,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 14007, ZJ 100) 
akce/účel 4112 – Ostatní platy – refundace – Ukrajina 

akce/účel 4113 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem – Ukrajina 

akce/účel 4103 – Nákup materiálu jinde nezařazený – Ukrajina 

akce/účel 4104 – Nákup ostatních služeb – Ukrajina 

akce/účel 4105 – Služby elektronických komunikací – Ukrajina 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

      položka 5019 – Ostatní platy + 749.880,00 Kč 

položka 5039 – Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem + 142.506,00 Kč 

položka 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený + 30.000,00 Kč 



položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 18.614,00 Kč 

položka 5162 – Služby elektronických komunikací + 9.000,00 Kč 

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

 

Rozpočtové opatření číslo 141 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o navýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí mimořádné neinvestiční 

dotace na pokrytí nákladů organizací působících v sociální oblasti spojené s pomocí ukrajinským uprchlíkům zapojením 

nespecifikované rezervy – Ukrajina alokované u finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (ZJ 100) 
akce/účel 4119 – Neinvestiční transfery spolkům – pomoc Ukrajině 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 750.000,00 Kč 

§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 750.000,00 Kč 

§ 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 

 

Rozpočtové opatření číslo 142 
Na základě požadavku odboru kancelář primátora o navýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – Ukrajina 

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

– Ukrajina alokované u finančního odboru: 

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

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora   

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 100.000,00 Kč  

      § 6221 – Humanitární zahraniční pomoc přímá 
 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 

 
Rozpočtové opatření číslo 143 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí o navýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí mimořádné neinvestiční 

dotace Charitě České Budějovice na pokrytí nákladů projektu „Úklid města s lidmi bez domova – rozšíření služby“ zapojením 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2851 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem + 45.000,00 Kč 

§ 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 45.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 144 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o navýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí mimořádného 

finančního příspěvku Evropskému parlamentu mládeže v ČR, z.s. na projekt 12. Regionální výběrové konference EPM v ČR 

České Budějovice 2022 zapojením nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4118 – Neinvestiční transfery spolkům – Evropský parlament mládeže 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 50.000,00 Kč 

§ 3291 – Mezinárodní spolupráce ve vzdělání 

 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 145 
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o navýšení rozpočtu běžných výdajů na neinvestiční transfery 

církvím a náboženským společnostem – Budějcká stravenka na kofinancování projektu „Budějcká stravenka“ zapojením 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru: 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 4047 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – Budějcká stravenka  

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 

položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským + 50.000,00 Kč 

§ 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 

 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 146 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů z investičních transferů 

spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – sport do rozpočtu běžných výdajů na neinvestiční transfery spolkům – dotace dle 

Směrnice č. 1/2021 – sport mládeže (1.300.000 Kč) a volnočasové aktivity (220.575 Kč), na neinvestiční transfery církvím 

a náboženským společnostem – využití volného času mládeže (13.625 Kč) a neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně 

prospěšným společnostem – využití volného času dětí a mládeže (15.800 Kč) k poskytnutí mimořádných dotací subjektům do 

oblasti sportu a volnočasových aktivit ve výši 10 % rozpočtu z již rozdělených dotací na celoroční činnost k pokrytí zvýšených 

provozních nákladů: 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6252 – Investiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – sport 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy  

položka 6322 – Investiční transfery spolkům - 1.550.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2136 – Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – sport mládeže 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 1.300.000,00 Kč 

§ 3419 – Ostatní sportovní činnost 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2135 – Neinvestiční transfery spolkům – dotace dle Směrnice č. 1/2021 – volnočasové aktivity 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 220.575,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2653 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem – využití volného času mládeže 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem + 13.625,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2753 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o. p. s. – využití volného času dětí a mládeže 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a o. p. s. + 15.800,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

 

Rozpočtové opatření číslo 147 
Na základě požadavku odboru útvar hlavního architekta o přesun části rozpočtu běžných výdajů z konzultačních, 

poradenských a právních služeb – rozvoj území do rozpočtu kapitálových výdajů na ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 

majetku – Senovážné náměstí na dofinancování náhrad výloh v rámci odměňování architektonicko-urbanistické soutěže 

o návrh s názvem „Senovážné náměstí v Českých Budějovicích“ (navýšení o částku DPH): 

 snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3653 – Konzultační, poradenské a právní služby – rozvoj území 

odpovědné místo 107 – odbor útvar hlavního architekta  

položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby - 350.000,00 Kč 

§ 3636 – Územní rozvoj 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6527 – Ostatní nákup DNM – Senovážné náměstí 

odpovědné místo 107 – odbor útvar hlavního architekta 

položka 6119 – Ostatní nákup DNM + 350.000,00 Kč 

§ 3636 – Územní rozvoj 

 

Zveřejněno dne 29. 8. 2022. 


