
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 140 AŽ 143   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 

Rada města České Budějovice dne 21.10.2019 č. usnesení 1363/2019 
 

Rozpočtové opatření číslo 140 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II 

na projekt „MŠ E. Pittera šablony II“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ E. Pittera: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ 1031 UZ 33063 ve výši         84.204,01 Kč) 

                                                                                                             (NZ 1035 UZ 33063 ve výši       477.155,99 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

 + 561.360,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3849 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ 1031 UZ 33063 ve výši        84.204,01 Kč) 

                                                                                       (NZ 1035 UZ 33063 ve výši     477.155,99  Kč) 

odpovědné místo 235 – MŠ E. Pittera  

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 561.360,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 141 
Zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 3.477.291,37 Kč na realizaci projektu "Bydlení jako 

první krok k sociálnímu začleňování" (1. splátka) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru sociálních věcí. 

Současně zapojení nespecifikované rezervy běžných výdajů finančního odboru ve výši 183.015,34 Kč na vlastní podíl k dotaci: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 1041 13013 ve výši      366.030,67 Kč) 

                (NZ/UZ 1045 13013 ve výši  3.111.260,70 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 3.477.291,37 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel, položka, § - dle rozpisu +          3.660.306,71 Kč 

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí  

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy               -             183.015,34 Kč 

      § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 142 
 Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové 

organizace MŠ V. Špály k poskytnutí investičního transferu na nákup vybavení nového pavilonu MŠ Železničářská: 

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

odpovědné místo 207 – MŠ V. Špály 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 855.316,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6526 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 207 – MŠ V. Špály 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným PO + 855.316,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

 

Rozpočtové opatření číslo 143 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace 

Domov pro seniory Máj na platy z důvodu personálního navýšení, navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy běžných 

výdajů finančního odboru (v rámci úpravy rozpočtu dochází k navýšení závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou 

pracovní neschopnost): 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2573 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 266 – Domov pro seniory Máj  

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.785.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

 



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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy - 1.785.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 

 


