
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 138 AŽ 141 

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2020 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 09.11. 2020 Č. USNESENÍ 1347/2020 

 
Rozpočtové opatření číslo 138 

Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory vybavení zařízení 

sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“ ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 781) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 13.284,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4046 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 781) 

odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 13.284,00 Kč 

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 

 

Rozpočtové opatření číslo 139 
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory vybavení zařízení 

sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“ ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České Budějovice: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 781) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 26.500,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4045 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 781) 

odpovědné místo 266 – Domov pro seniory Máj  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 26.500,00 Kč 

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 

 

Rozpočtové opatření číslo 140 
Zapojení neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 72.275 Kč na pokrytí výdajů souvisejících při přípravě 

sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, a to na výdaje související s došetřováním TEA budov v roce 2020, 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 + 72.275,00 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 + 53.849,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 13.354,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 4.846,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 226,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

 

Rozpočtové opatření číslo 141 
Na základě požadavku investičního odboru o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na drobné stavby ve 

prospěch rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb na demontáž a zimní uskladnění mobilních mol: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6723 – Drobné stavby 

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 6121 – Budovy, haly a stavby - 56.000,00 Kč 

paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

 

 

 



• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3061 – Nákup ostatních služeb  

odpovědné místo 112 – Investiční odbor 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 56.000,00 Kč 

paragraf 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

 


