SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 145 AŽ 158
V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019

Rada města České Budějovice dne 11.11.2019 č. usnesení 1456/2019
Rozpočtové opatření číslo 145
Zapojení finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov
platných od 1.1.2021 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany životního prostředí:

• zvýšení rozpočtu v příjmové části
akce/účel 1333 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí
položka 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
§ 1036 – Správa v lesním hospodářství

+

502.609,00 Kč

+

502.609,00 Kč

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 3928 – Nákup ostatních služeb – lesní hospodářské osnovy
odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí
položka 5169 – Nákup ostatních služeb
§ 1036 – Správa v lesním hospodářství

Rozpočtové opatření číslo 146
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve prospěch zvýšení
rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Nová na projekt „Šablony II. pro Základní školy a Mateřské školy“:

• zvýšení rozpočtu v příjmové části
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 1031 33063 ve výši
(NZ/UZ 1035 33063 ve výši
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
+

232.439,11 Kč)
1.317.154,89 Kč)
1.549.594,00 Kč

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 3991 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ/UZ 1031 33063 ve výši
(NZ/UZ 1035 33063 ve výši
odpovědné místo 218 – ZŠ a MŠ Nová
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

232.439,11 Kč)
1.317.154,89 Kč)
+

1.549.594,00 Kč

Rozpočtové opatření číslo 147
Zapojení účelové neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve prospěch zvýšení
rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ Čéčova na projekt „MŠ Čéčova – Šablony II“:

• zvýšení rozpočtu v příjmové části
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ/UZ 1031 33063 ve výši
(NZ/UZ 1035 33063 ve výši
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
+

92.895,30 Kč)
526.406,70 Kč)
619.302,00 Kč

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 3887 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ/UZ 1031 33063 ve výši
(NZ/UZ 1035 33063 ve výši
odpovědné místo 232 – MŠ Čéčova
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání

92.895,30 Kč)
526.406,70 Kč)
+

619.302,00 Kč

Rozpočtové opatření číslo 148
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ na
zajištění sociální služby Azylové domy (9824836) na období 2019-2021 na základě 1. monitorovacího období ve výši
1.863.863,55 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České
Budějovice. Současně snížení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 1.863.863,55 Kč ve prospěch zvýšení zůstatku
základního běžného účtu (výdaje předfinancovány z rozpočtu města):

• zvýšení rozpočtu v příjmové části
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 1041 13013 ve výši
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši
(NZ/UZ 1041 00106 ve výši
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

186.386,35 Kč)
1.584.284,02 Kč)
93.193,18 Kč)
+

1.863.863,55 Kč

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným PO – Jeslová a azylová zařízení – Azylové domy
(NZ/UZ 1041 13013 ve výši
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši
(NZ/UZ 1041 00106 ve výši
odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO
+
paragraf 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

186.386,35 Kč)
1.584.284,02 Kč)
93.193,18 Kč)
1.863.863,55 Kč

• snížení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 2570 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

-

1.863.863,55 Kč

-

1.863.863,55 Kč

• úprava rozpočtu financování
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Rozpočtové opatření číslo 149
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ na
zajištění sociální služby Azylové domy (ID 7532777) na období 2019-2021 na základě 1. monitorovacího období ve výši
373.384,80 Kč ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení České
Budějovice. Současně snížení neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 373.384,80 Kč ve prospěch zvýšení zůstatku
základního běžného účtu (výdaje předfinancovány z rozpočtu města):

• zvýšení rozpočtu v příjmové části
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (NZ/UZ 1041 13013 ve výši
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši
(NZ/UZ 1041 00106 ve výši
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

37.338,48 Kč)
317.377,08 Kč)
18.669,24 Kč)
+

373.384,80 Kč

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 3938 – Neinvestiční transfery zřízeným PO – Jeslová a azylová zařízení – Azylové domy
(NZ/UZ 1041 13013 ve výši
(NZ/UZ 1045 13013 ve výši
(NZ/UZ 1041 00106 ve výši
odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným PO
+
paragraf 4374 – Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

37.338,48 Kč)
317.377,08 Kč)
18.669,24 Kč)
373.384,80 Kč

• snížení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 2570 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

-

373.384,80 Kč

-

373.384,80 Kč

• úprava rozpočtu financování
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Rozpočtové opatření číslo 150
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2019 ve výši 28.000 Kč
v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 1 ke Smlouvě č. SDO/OSOV/042/19 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů
příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice na platy, mzdy a jejich navýšení. Současně snížení
neinvestičního příspěvku na provoz ve prospěch zvýšení zůstatku základního běžného účtu (výdaje byly předfinancovány
z rozpočtu města, v rámci úpravy rozpočtu dochází k úpravě závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní
neschopnost):

• zvýšení rozpočtu v příjmové části
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305)
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

+

28.000,00 Kč

+

28.000,00 Kč

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 3714 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305)
odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
§ 4350 – Domovy pro seniory

• snížení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 2571 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
§ 4350 – Domovy pro seniory

-

28.000,00 Kč

-

28.000,00 Kč

• úprava rozpočtu financování
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Rozpočtové opatření číslo 151
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2019 ve výši 334.000 Kč
v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 1 ke Smlouvě č. SDO/OSOV/046/19 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů
příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj České Budějovice na platy, mzdy a jejich navýšení. Současně snížení
neinvestičního příspěvku na provoz ve prospěch zvýšení zůstatku základního běžného účtu (výdaje byly předfinancovány
z rozpočtu města, v rámci úpravy rozpočtu dochází k úpravě závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní
neschopnost):

• zvýšení rozpočtu v příjmové části
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305)
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

+

334.000,00 Kč

+

334.000,00 Kč

-

334.000,00 Kč

-

334.000,00 Kč

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 3716 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305)
odpovědné místo 266 – Domov pro seniory Máj
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
§ 4350 – Domovy pro seniory

• snížení 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
§ 4350 – Domovy pro seniory

• úprava rozpočtu financování
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Rozpočtové opatření číslo 152
Zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2019 ve výši 1.382.000 Kč
v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 1 ke Smlouvě č. SDO/OSOV/019/19 ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů
příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice na platy, mzdy a jejich navýšení. Současně
snížení neinvestičního příspěvku na provoz ve prospěch zvýšení zůstatku základního běžného účtu (výdaje byly
předfinancovány z rozpočtu města, v rámci úpravy rozpočtu dochází k úpravě závazného ukazatele mzdy a náhrady za
dočasnou pracovní neschopnost):

• zvýšení rozpočtu v příjmové části
akce/účel 1101 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů (UZ 13305)
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů

+

1.382.000,00 Kč

+

1.382.000,00 Kč

-

1.382.000,00 Kč

-

1.382.000,00 Kč

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 3715 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 13305)
odpovědné místo 265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská
položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
§ 4350 – Domovy pro seniory

• snížení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 2572 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
odpovědné místo 265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
§ 4350 – Domovy pro seniory

• úprava rozpočtu financování
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Rozpočtové opatření číslo 153
Na základě požadavku majetkového odboru o snížení rozpočtu kapitálových výdajů z důvodu přehodnocení rozpočtu
z pozemků ve prospěch zvýšení zůstatku základního běžného účtu:

• snížení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 6017 – Pozemky
odpovědné místo 114 – majetkový odbor
položka 6130 – Pozemky
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

-

1.738.000,00 Kč

-

1.738.000,00 Kč

• úprava rozpočtu financování
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Rozpočtové opatření číslo 154
Na základě požadavku odboru kancelář primátora o snížení rozpočtu běžných výdajů z důvodu přehodnocení rozpočtu
z konzultačních, poradenských a právních služeb a z nákupu ostatních služeb – významné akce ve prospěch zvýšení zůstatku
základního běžného účtu:

• snížení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 2386 – Konzultační, poradenské a právní služby
odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora
položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené
•

-

350.000,00 Kč

-

150.000,00 Kč

-

500.000,00 Kč

snížení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 3444 – Nákup ostatních služeb – významné akce
odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora
položka 5169 – Nákup ostatních služeb
§ 6171 – Činnost místní správy

• úprava rozpočtu financování
akce/účel 8016 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 8115 – Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

Rozpočtové opatření číslo 155
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na projekty
rozšiřující služby škol na zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace ZŠ Matice školské na adaptační
kurzy 6. tříd:
• 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
69.160,00 Kč
§ 3141 – Školní stravování
• zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 2551 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
odpovědné místo 219 – ZŠ Matice školské
položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
+
69.160,00 Kč
§ 3113 – Základní školy

Rozpočtové opatření číslo 156
Na základě požadavku odboru sociálních věcí o přesun části rozpočtu běžných výdajů z nákupu ostatních služeb účelové
dotace na výkon činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru vnitřních
věcí na cestovné k výplatě měsíčních paušálů pro pracovnice SPOD:
• snížení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 3736 – Nákup ostatních služeb – SPOD (UZ 13011)
odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí
položka 5169 – Nákup ostatních služeb
10.000,00 Kč
§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
• zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 2248 – Cestovné (UZ 13011)
odpovědné místo 108 – Odbor vnitřních věcí
položka 5173 – Cestovné
+
10.000,00 Kč
§ 6171 – Činnosti místní správy

Rozpočtové opatření číslo 157
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o zapojení nedaňových příjmů z přijatého pojistného plnění
v celkové výši 100.249 Kč (za škody způsobené na majetku města) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru vnitřních
věcí na úhradu ostatních nákladů souvisejících s poškozením dřevěné podlahy, omítek a malby v kanceláři primátora
(31.097 Kč) a úhradu související s poškozením služebního vozidla při dopravní nehodě (69.152 Kč):

• zvýšení rozpočtu v příjmové části
akce/účel 1091 – Přijaté pojistné náhrady
odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků
položka 2322 – Přijaté pojistné náhrady
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

+

100.249,00 Kč

+

21.780,00 Kč

+

9.317,00 Kč

+

69.152,00 Kč

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 2239 – Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování
odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí
položka 5169 – Nákup ostatních služeb
§ 6171 – Činnost místní správy

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 2242 – Opravy a udržování – malování a nátěry
odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí
položka 5171 – Opravy a udržování
§ 6171 – Činnost místní správy

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 2243 – Opravy a udržování – dopravních prostředků
odpovědné místo 108 – odbor vnitřních věcí
položka 5171 – Opravy a udržování
§ 6171 – Činnost místní správy

Rozpočtové opatření číslo 158
Na základě požadavku stavebního úřadu o navýšení rozpočtu běžných výdajů na náklady exekuce – odstranění stavby na
základě rozhodnutí SU/3823/2018 zapojením nespecifikované rezervy finančního odboru:

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 2765 – Poskytnuté náhrady – náhrada exekuce
odpovědné místo 113 – stavební úřad
položka 5192 – Poskytnuté náhrady
§ 2169 – Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

+

1.281.701,00 Kč

-

1.281.701,00 Kč

• snížení rozpočtu ve výdajové části
akce/účel 2578 – Nespecifikované rezervy
odpovědné místo 102 – finanční odbor
položka 5901 – Nespecifikované rezervy
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené

