
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 134 AŽ 142   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 

 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 26.11. 2018 Č. USNESENÍ 1535/2018 

 
Rozpočtové opatření číslo 134 

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

na projekt „MŠ J. Opletala – Šablony II“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ J. Opletala 

navrhujeme: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ 1031 UZ 33063 ve výši 109.801,95 Kč) 

 (NZ 1035 UZ 33063 ve výši 622.211,05 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

 + 732.013,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3825 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ 1031 UZ 33063 ve výši 109.801,95 Kč) 

                                                                                       (NZ 1035 UZ 33063 ve výši 622.211,05 Kč) 

odpovědné místo 211 – MŠ J. Opletala 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 732.013,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 135 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II 

na projekt „Sedmikráska II“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ V. Špály, navrhujeme: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ 1031 UZ 33063 ve výši 101.967,01 Kč) 

                                                                                                             (NZ 1035 UZ 33063 ve výši 577.812,99 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

 + 679.780,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3824 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ 1031 UZ 33063 ve výši 101.967,01 Kč) 

                                                                                       (NZ 1035 UZ 33063 ve výši 577.812,99 Kč) 

odpovědné místo 207 – MŠ V. Špály 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 679.780,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 136 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II 

na projekt „ZŠ a MŠ T. G. Masaryka – Šablony II“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ 

a MŠ T. G. Masaryka, navrhujeme: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ 1031 UZ 33063 ve výši 164.439,76 Kč) 

 (NZ 1035 UZ 33063 ve výši 931.825,24 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

 + 1.096.265,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3321 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ 1031 UZ 33063 ve výši 164.439,76 Kč) 

                                                                                       (NZ 1035 UZ 33063 ve výši 931.825,24 Kč) 

odpovědné místo 236 – ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.096.265,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

 

 

 

 

 



Rozpočtové opatření číslo 137 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Mateřská 

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

MŠ K. Štěcha, navrhujeme: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ 1031 UZ 33063 ve výši   51.729,12 Kč) 

 (NZ 1035 UZ 33063 ve výši 293.131,68 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 344.860,80 Kč 

 

 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3885 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ 1031 UZ 33063 ve výši   51.729,12 Kč) 

                                                                                       (NZ 1035 UZ 33063 ve výši 293.131,68 Kč) 

odpovědné místo 231 – MŠ K. Štěcha 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 344.860,80 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 138 
Zapojení účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) na financování projektu „Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor, České Budějovice“, na zvýšení zůstatku základního 

běžného účtu (výdaje na tuto akci byly předfinancovány z vlastních zdrojů), navrhujeme: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1114 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 1071 17968 ve výši        959.538,74 Kč) 

                                                                                                           (UZ 1075 17969 ve výši   16.312.158,58 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 17.271.697,32 Kč 

 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 1071 17015 ve výši     60,50 Kč) 

                                                                                                                                     (UZ 1075 17016 ve výši 1.028,50 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                     +              

1.089,00 Kč 
 

• úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í   
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostř.na bk. účtech 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - 17.272.786,32 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 139 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka na nutnou opravu topného systému – servo pohonů ventilů topení (havárie) navrhujeme zapojení 

nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele 

opravy a udržování): 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2567 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 236 – ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 41.553,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 41.553,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 

 

 

 

 



Rozpočtové opatření číslo 140 
Na základě požadavku odboru kultury a cestovního ruchu o zapojení finančního daru od Česko-německého fondu 

budoucnosti na krytí nákladů souvisejících s realizací projektu výstavy AFF Architektura ve prospěch zvýšení rozpočtu 

běžných výdajů na nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění, navrhujeme: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1219 – Přijaté neinvestiční dary  

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 2321 – Přijaté neinvestiční dary  + 60.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3205 – Nákup ostatních služeb – galerie v Domě umění 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 60.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

Rozpočtové opatření číslo 141 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace 

ZŠ Nerudova na opravu přívodního ventilátoru vzduchotechniky ve školní kuchyni navrhujeme zapojení nespecifikované 

rezervy běžných výdajů finančního odboru (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele opravy 

a udržování): 

 

• 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 + 40.000,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 40.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 142 
Na základě žádosti příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice o snížení neinvestičního příspěvku 

na provoz z důvodu přehodnocení svého rozpočtu na rok 2018 (úspora závazného ukazatele spotřeba energie) navrhujeme 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy (v rámci úpravy rozpočtu dochází ke snížení 

závazného ukazatele spotřeba energie): 

• snížení 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 - 1.000.000,00 Kč 

§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 1.000.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 


