
SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČÍSLO 145 AŽ 164   

V ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2018 

RADA MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE DNE 17.12. 2018 Č. USNESENÍ 1607/2018 

 
Rozpočtové opatření číslo 145 

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

na projekt „MŠ U Pramene _ Šablony II“ ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů příspěvkové organizace MŠ 

U Pramene, navrhujeme: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu (NZ 1031 UZ 33063 ve výši   95.914,65 Kč) 

                                                                                                             (NZ 1035 UZ 33063 ve výši 543.516,35 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 

 + 639 431,00 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3848 – Neinvestiční transfery zřízeným PO (NZ 1031 UZ 33063 ve výši    95.914,65 Kč) 

                                                                                       (NZ 1035 UZ 33063 ve výši 543.516,35 Kč) 

odpovědné místo 212 – MŠ U Pramene 

položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 639 431,00 Kč 

§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání 

 

Rozpočtové opatření číslo 146 

Zapojení finančních prostředků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov 

platných od 1.1.2018 ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru ochrany životního prostředí, navrhujeme: 

• 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 + 77.501,00 Kč 

§ 1036 – Správa v lesním hospodářství 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 3928 – Lesní hospodářské osnovy   

odpovědné místo 101 – odbor ochrany životního prostředí 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 77.501,00 Kč 

§ 1036 – Správa v lesním hospodářství 

 

Rozpočtové opatření číslo 147 
Zapojení investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) na financování projektu „Cyklostezka Rožnov – Včelná, k. ú. Č. Budějovice 7 – 2. + 3. etapa“ na splátku dlouhodobého 

úvěru u KB, a. s. (výdaje na tuto akci byly předfinancovány z přijatého úvěru), navrhujeme: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1114 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 1071 17968 ve výši     116.132,14 Kč) 

 (UZ 1075 17969 ve výši  1.974.246,40 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 2.090.378,54 Kč 

• úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í   
akce/účel 8037 – Uhraz. splátky dlouh. přij. půjč. prostř. – KB, a. s. – fin. dotačních a dalších inv. akcí v období 2017-2023 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8124 – Uhraz. splátky dlouh. přij. půjč. prostř. - 2.090.378,54 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 148 
Zapojení investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) na financování projektu „Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné“ na splátku dlouhodobého úvěru u KB, a. s. 

(výdaje na tuto akci byly předfinancovány z přijatého úvěru), navrhujeme: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1114 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 1071 17968 ve výši    425.312,49 Kč) 

    (UZ 1075 17969 ve výši 7.230.312,29 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 7.655.624,78 Kč 

• úprava rozpočtu  f i n a n c o v á n í   
akce/účel 8037 – Uhraz. splátky dlouh. přij. půjč. prostř. – KB, a. s. – fin. dotačních a dalších inv. akcí v období 2017-2023 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 8124 – Uhraz. splátky dlouh. přij. půjč. prostř. - 7.655.624,78 Kč 



Rozpočtové opatření číslo 149 
Zapojení účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) na financování projektu „Modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na ZŠ Pohůrecká“, 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          92.247,26 Kč) 

                                                                                                            (UZ 1075 17969 ve výši     1.568.203,31 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu +        1.660.450,57  Kč 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 

akce/účel 1113 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (UZ 1071 17015 ve výši 92.380,40 Kč) 

                                                                                                                              (UZ 1075 17016 ve výši 1.570.466,80 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu        +      1.662.847,20 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 - 3.323.297,77 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 150 
Zapojení investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) na financování projektu „Parkoviště Jírovcova“, 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          451.389,21 Kč) 

                                                                                                              (UZ 1075 17969 ve výši       7.673.616,67 Kč) 

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu +        8.125.005,88  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 - 8.125.005,88 Kč 

 

Rozpočtové opatření číslo 151 

Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o navýšení investičního transferu příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 

T. G. Masaryka na dofinancování pořízení a instalaci stínící techniky do školy (cena z nabídky vyšší oproti rozpočtované ceně 

z roku 2017) navrhujeme snížení rezervy kapitálových výdajů finančního odboru: 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6122 – Investiční transfery zřízeným PO 

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

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 23.536,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů - 23.536,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 152 
Na základě požadavku odboru sociálních věcí a odboru vnitřních věcí o převod části jejich rozpočtu běžných výdajů 

určených na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti výkonu sociální práce na služby školení a vzdělávání 

(36.410 Kč) a na cestovné (11.071 Kč) ve prospěch rozpočtu běžných výdajů odboru kancelář tajemníka na platy zaměstnanců 

v pracovním poměru a s tím související odvody na úseku sociální pomoci v celkové výši 47.481 Kč. Současně navrhujeme 

snížení rozpočtu běžných výdajů (z rozpočtu města) kanceláře tajemníka ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů 

finančního odboru na nespecifikované rezervy:  

• snížení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13015) 
akce/účel 3841 – Služby školení a vzdělávání – výkon sociální práce  

odpovědné místo 106 – odbor sociálních věcí 

položka 5167 – Služby školení a vzdělávání - 36.410,00 Kč 

§ 4319 – Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 

 

 

 

 



• snížení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13015) 
akce/účel 2248 – Cestovné 

odpovědné místo 108 – Odbor vnitřních věcí 

položka 5173 – Cestovné - 11.071,00 Kč 

§ 6171 – Činnosti místní správy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části (UZ 13015) 
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 + 35.323,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. + 8.831,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 3.179,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění + 148,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

• snížení rozpočtu ve výdajové části (bez UZ) 
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 - 35.323,00 Kč 

položka 5031 – Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnan. - 8.831,00 Kč 

položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - 3.179,00 Kč 

položka 5038 – Povinné pojistné na úrazové pojištění - 148,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 47.481,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 153 

Na základě žádosti příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice o snížení neinvestičního 

příspěvku na provoz z důvodu přehodnocení svého rozpočtu na rok 2018 (zvýšené tržby od zdravotních pojišťoven 

a v úhradách od uživatelů ve výši 750.000 Kč a úspora v závazném ukazateli energií ve výši 530.000 Kč) 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 2571 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal 

položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1.280.000,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy  + 1.280.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 154 
Na základě požadavku finančního odboru o zvýšení rozpočtu běžných výdajů určených na úroky z úvěru u ČS a. s. 

navrhujeme zapojení nespecifikované rezervy (soustavné zvyšování úrokových sazeb): 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5901 – Nespecifikované rezervy  - 2.000.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3229 – Úroky vlastní – úvěr ČS a. s. 

odpovědné místo 102 – finanční odbor 

položka 5141 – Úroky vlastní  + 2.000.000,00 Kč 

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 

 



Rozpočtové opatření číslo 155 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy o snížení investičních transferů u školských příspěvkových organizací 

(úspory z výběrových řízení ZŠ, MŠ a ŠJ) navrhujeme zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6088 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 213 – ZŠ Grünwaldova  

položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 20.823,50 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6118 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 215 – ZŠ Máj I 

položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 54,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6090 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 220 – ZŠ a MŚ L. Kuby 

položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 4.410,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6119 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím  

odpovědné místo 224 – ZŠ Nerudova  

položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 10.149,00 Kč 

§ 3113 – Základní školy 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6094 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 231 – MŠ K. Štěcha 

položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím -               65.450,00 Kč 

§ 3111 – Mateřské školy 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6483 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 210 – MŠ Pražská 

položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 3111 – Mateřské školy - 35.690,73 Kč 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6120 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 229 – ŠJ U Tří lvů 

položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím -                    135,45 Kč 

§ 3141 – Školní stravování 

• snížení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 6122 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 236 – ZŠ T. G. Masaryka 

položka 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

§ 3113 – Základní školy - 333.879,80 Kč 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 470.592,48 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 156       
Na základě podkladů odboru školství a tělovýchovy o kontrole výše příspěvků na provoz u školských příspěvkových 

organizací (Mateřské školy a Základní školy) navrhujeme úpravu rozpočtu roku 2018, a to snížení rozpočtu běžných výdajů – 

neinvestičních příspěvků na provoz (včetně úprav závazných ukazatelů dle rozpisu) ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných 

výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části – běžné výdaje 
akce/účel, odpovědné místo, položka, § - dle rozpisu - 1.706.000,00 Kč 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 1.706.000,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 



Rozpočtové opatření číslo 157 
Na základě požadavku odboru školství a tělovýchovy na snížení rozpočtu běžných výdajů určených na neinvestiční 

transfery spolkům – dětské a mládežnické organizace ve prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na 

nespecifikované rezervy (vratky v rámci Dotačního programu na podporu volnočasových aktivit): 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2135 – Neinvestiční transfery spolkům – dětské a mládežnické organizace 

odpovědné místo 105 – odbor školství a tělovýchovy 

položka 5222 – Neinvestiční transfery spolkům - 18.238,00 Kč 

§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 

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

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 5901 – Nespecifikované rezervy + 18.238,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 158 
Na základě žádosti příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská o snížení investičního transferu 

(úspory z výběrových řízení) navrhujeme zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6164 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 265 – Centrum sociálních služeb Staroměstská 

položka 6351 Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 28.800,00 Kč 

§ 4350 – Domovy pro seniory 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 28.800,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 159 
Na základě žádosti příspěvkové organizace Domov pro seniory Hvízdal o snížení investičního transferu (úspory 

z výběrových řízení) navrhujeme zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6037 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 264 – Domov pro seniory Hvízdal 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 320.602,00 Kč 

§ 4350 – Domov pro seniory 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 320.602,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

Rozpočtové opatření číslo 160 
Na základě žádosti příspěvkové organizace Jeslová a azylová zařízení o snížení investičního transferu (úspory z výběrových 

řízení) navrhujeme zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů finančního odboru na rezervy: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6253 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 

odpovědné místo 261 – Jeslová a azylová zařízení 

položka 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - 34.059,00 Kč 

§ 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6102 – Rezervy kapitálových výdajů  

odpovědné místo 102 – finanční odbor  

položka 6901 – Rezervy kapitálových výdajů + 34.059,00 Kč 

§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 

 

 

 

 

 



Rozpočtové opatření číslo 161 
Na základě žádosti příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice o snížení neinvestičního příspěvku 

na provoz (z důvodu zvýšených výnosů z prodeje vlastních výrobků a služeb – vyšší návštěvnost sportovišť) ve prospěch 

zvýšení rozpočtu běžných výdajů finančního odboru na nespecifikované rezervy, navrhujeme: 

• 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 

 

Rozpočtové opatření číslo 162  
Na základě požadavku odboru kancelář primátora o přesun části rozpočtu kapitálových výdajů určených na investiční 

transfery státnímu rozpočtu - HZS ve prospěch rozpočtu běžných výdajů určených na neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 

– HZS, navrhujeme: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 6276 – Investiční transfery státnímu rozpočtu - HZS 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 6331 – Investiční transfery státnímu rozpočtu - 20.825,00 Kč 

§ 5511 – Požární ochrana – profesionální část 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 3091 – Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu - HZS 

odpovědné místo 119 – odbor kancelář primátora 

položka 5311 – Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu + 20.825,00 Kč 

§ 5511 – Požární ochrana – profesionální část 

 

Rozpočtové opatření číslo 163  
Na základě požadavku odboru správy veřejných statků o navýšení rozpočtu nedaňových příjmů z parkovacích automatů 

na zvýšení rozpočtu běžných výdajů na financování správy parkovacích systémů, navrhujeme: 

• zvýšení rozpočtu v příjmové části 
akce/účel 1056 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – parkovací systémy 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 2111 – Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků + 420.000,00 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2754 – Nákup ostatních služeb – parkovací systémy 

odpovědné místo 115 – odbor správy veřejných statků  

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 420.000,00 Kč 

§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

 

Rozpočtové opatření číslo 164 
Na základě požadavku kanceláře primátora o přesun části rozpočtu běžných výdajů určených na nákup ostatních služeb ve 

prospěch zvýšení rozpočtu běžných výdajů odboru kultury a cestovního ruchu na uspořádání novoročního ohňostroje, 

navrhujeme: 

• snížení rozpočtu ve výdajové části 
akce/účel 2715 – Nákup ostatních služeb 

odpovědné místo 119 – kancelář primátora 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb - 200.000,00 Kč 

§ 6171 – Činnost místní správy 

• zvýšení rozpočtu ve výdajové části  
akce/účel 2090 - Nákup ostatních služeb - kultura 

odpovědné místo 104 – odbor kultury a cestovního ruchu 

položka 5169 – Nákup ostatních služeb + 200.000,00 Kč 

§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 

 

  

 


