
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 143 AŽ 158   
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2021 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 20. 9. 2021 Č. USNESENÍ 1109/2021 
 
Rozpočtové opatření číslo 143 

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy 
Šablony III na projekt „Šablony III na ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, ČB“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ L. Kuby: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063    32.534,41 Kč) 
   (NZ/UZ 103533063   184.361,59 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 216.896,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3257 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 103133063    32.534,41 Kč) 
     (NZ/UZ 103533063  184.361,59 Kč) 
odpovědné místo 220 – ZŠ a MŠ L. Kuby 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 216.896,00 Kč 
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 
Rozpočtové opatření číslo 144 

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy 
Šablony III na projekt „MŠ Čéčova – Šablony III.“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace 
MŠ Čéčova: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063    61.461,47 Kč) 
   (NZ/UZ 103533063   348.281,53 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 409.743,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3887 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 103133063    61.461,47 Kč) 
     (NZ/UZ 103533063  348.281,53 Kč) 
odpovědné místo 232 – MŠ Čéčova 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 409.743,00 Kč 
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 
Rozpočtové opatření číslo 145 

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy 
Šablony III na projekt „Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská 11, ČB III“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných 
výdajů příspěvkové organizace ZŠ Dukelská: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063     198.549,01 Kč) 
   (NZ/UZ 103533063   1.125.110,99 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.323.660,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3285 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 103133063     198.549,01 Kč) 
     (NZ/UZ 103533063  1.125.110,99 Kč) 
odpovědné místo 225 – ZŠ Dukelská 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.323.660,00 Kč 
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 
Rozpočtové opatření číslo 146 

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy 
Šablony III na projekt „ZŠ Grünwaldova – Šablony III.“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové 
organizace ZŠ Grünwaldova: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063     186.489,92 Kč) 
   (NZ/UZ 103533063   1.056.776,08 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.243.266,00 Kč 
 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3207 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 103133063     186.489,92 Kč) 
     (NZ/UZ 103533063  1.056.776,08 Kč) 
odpovědné místo 213 – ZŠ Grünwaldova 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.243.266,00 Kč 
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 147 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy 

Šablony III na projekt „Nerudovka 3“ 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/UZ 103133063     276.484,66 Kč) 
   (NZ/UZ 103533063   1.566.746,34 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.843.231,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3263 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 103133063     276.484,66 Kč) 
     (NZ/UZ 103533063  1.566.746,34 Kč) 
odpovědné místo 224 – ZŠ Nerudova 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.843.231,00 Kč 
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 148 
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy 

Šablony III na projekt „ZŠ MŠ Destinka – Šablony III.“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ E. Destinové: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063     162.117,76 Kč) 
   (NZ/UZ 103533063      918.667,24 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 1.080.785,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3886 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 103133063     162.117,76 Kč) 
     (NZ/UZ 103533063     918.667,24 Kč) 
odpovědné místo 222 – ZŠ a MŠ E. Destinové 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 1.080.785,00 Kč 
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 
Rozpočtové opatření číslo 149 

Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy 
Šablony III na projekt „Šablony III. pro ZŠ a MŠ Nová 5 Č. Budějovice“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Nová: 

 zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 103133063     128.864,12 Kč) 
   (NZ/UZ 103533063      730.229,88 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 859.094,00 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3991 – Neinvestiční transfery zřízeným PO  (NZ/UZ 103133063     128.864,12 Kč) 
     (NZ/UZ 103533063     730.229,88 Kč) 
odpovědné místo 218 – ZŠ a MŠ Nová 
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 859.094,00 Kč 
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 
Rozpočtové opatření číslo 150 

Na základě požadavku správního odboru na zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů spojených 
s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů: 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části  

akce/účel 1126 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (UZ 98071) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu + 2.720.000,00 Kč 
 
 
 
 



 zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 98071) 
akce/účel dle rozpisu 
odpovědné místo 110 - správní odbor  
položky dle rozpisu + 2.720.000,00 Kč 

      § 6114 – Volby do Parlamentu České republiky 
 
Rozpočtové opatření číslo 151 

Zapojení doplatku neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů souvisejících se zabezpečením 
činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2020 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 
finančního odboru na nespecifikované rezervy (výdaje byly předfinancovány z rozpočtu města): 
 zvýšení rozpočtu v příjmové části  

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (UZ 13011) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu + 94.999,61 Kč 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 94.999,61 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 152 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na zvýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí neinvestiční dotace 
Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na základě smlouvy o spolupráci při podpoře vzdělávání uzavřené mezi 
statutárním městem České Budějovice a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na zajištění výchovné, vzdělávací 
a výzkumné činnosti veřejného školství financovaného obecně z veřejných prostředků pro kalendářní rok 2021, zapojením 
rezervy kapitálových výdajů finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3944 – Neinvestiční transfery - vysokým školám 
odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 
položka 5332 – Neinvestiční transfery vysokým školám + 1.100.000,00 Kč 
§ 3211 – Vysoké školy 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů  
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 1.100.000,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 153  

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 
rozšiřující služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku na provoz zřízené příspěvkové organizaci ZŠ Pohůrecká 
na realizaci adaptačních kurzů pro 6. ročníky: 
 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 - 24.000,00 Kč 
§ 3141 – Školní stravování 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2558 – Neinvestiční příspěvky zřízeným PO  
odpovědné místo 227 – ZŠ Pohůrecká 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 24.000,00 Kč 
§ 3113 – Základní školy 

 
Rozpočtové opatření číslo 154 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty 
rozšiřující služby škol ve prospěch navýšení neinvestičního příspěvku na provoz 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 - 158.400,00 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 + 7.700,00 Kč 
§ 3113 – Základní školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2556 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkových organizacím 
odpovědné místo 224 – ZŠ Nerudova 
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 7.700,00 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 + 22.000,00 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 + 33.000,00 Kč 
§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2540 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
odpovědné místo 207 – MŠ Sedmikráska  
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 44.000,00 Kč 
§ 3111 – Mateřské školy 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2562 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  
odpovědné místo 231 – MŠ K. Štěcha  
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím + 44.000,00 Kč 
§ 3111 – Mateřské školy 

 
Rozpočtové opatření číslo 155 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na budovy, 
haly a stavby - hřiště ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů na drobný dlouhodobý hmotný majetek - vybavení hřišť 
(52.103 Kč) a nákup ostatních služeb (28.072 Kč) pro pořízení mobilních prvků a na urovnání terénu v rámci realizace akce 
participativního rozpočtu „Tréninkové, posilovací a překážkové hřiště Kaliště“: 
 snížení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 6477 – Budovy, haly a stavby - hřiště 
odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 
položka 6121 – Budovy, haly a stavby            -       80.175,00 Kč 
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3557 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek – vybavení hřišť 
odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 
položka 5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek + 52.103,00 Kč 
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2132 – Nákup ostatních služeb 
odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 
položka 5169 – Nákup ostatních služeb            +       28.072,00 Kč 
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 156 

Na základě požadavku odboru sociálních věcí na zvýšení rozpočtu běžných výdajů k poskytnutí mimořádných 
neinvestičních dotací na zajištění provozních nákladů organizacím Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie 
(50.000 Kč), Autisté Jihu, spolek (10.000 Kč), Diecézní charita České Budějovice (100.000 Kč), Hospic sv. Jana N. Neumanna, 
o.p.s. (250.000 Kč) a Ledax o.p.s. (244.500 Kč), zapojením rezervy kapitálových výdajů finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 

akce/účel 3698 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem – hospicová péče 
odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5221 – Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem + 494.500,00 Kč 
§ 3545 – Programy paliativní péče 
 
 
 



 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 + 100.000,00 Kč 
§ 4341 – Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2183 – Neinvestiční transfery spolkům 
odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům + 10.000,00 Kč 
§ 4379 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3850 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 
odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 
položka 5339 – Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím + 50.000,00 Kč 
§ 4350 – Domovy pro seniory 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 654.500,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 157 

Na základě požadavku odboru správy veřejných statků na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na nákup ostatních služeb – 
terénní úpravy neudržovaných pozemků na likvidaci následků rozsáhlých polomů stromů způsobených letními bouřkami 
v městských parcích, zapojením rezervy kapitálových výdajů finančního odboru: 
 zvýšení rozpočtu ve výdajové části  

akce/účel 2339 – Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků  
odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků 
položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 1.000.000,00 Kč 
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou 

 snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů           -  1.000.000,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Rozpočtové opatření číslo 158 

Na základě požadavku finančního odboru na zapojení finančních prostředků - vratky průtokové dotace z OP VVV (Šablony 
II) od ZŠ a MŠ L. Kuby ve prospěch nedaňových příjmů a běžných výdajů finančního odboru k vrácení nevyčerpaných 
prostředků ukončeného projektu v roce 2021:  
 zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1188 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 
 (NZ/UZ 103133063 ve výši     96.549,88  Kč) 
    (NZ/UZ 103533063 ve výši  547.116,12 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor  
položka 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy + 643.666,00 Kč 
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 4055 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů  
 (NZ/UZ 103133063 ve výši     96.549,88  Kč) 
    (NZ/UZ 103533063 ve výši  547.116,12 Kč) 
odpovědné místo 102 – finanční odbor 
položka 5364 – Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů + 643.666,00 Kč  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 
Zveřejněno dne 23. 9. 2021. 


